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حەقیقەتی تائیفەگەری
یەعقوب ئۆلیدۆرت
لە عەرەبییەوە :ئاران عەلی

ئایدیا دیپلۆماتیك
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پـ

پێدەچێت شوناسە تائیفییەكانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست پێش
چەندین سەدە هاتبنە ئاراوە .لەگەڵ ئەوەشدا ،وادیارە ملمالنێ
هەرە خوێناوییەكانی ناوچەكە لەم سەردەمەدا لەدایكبووبن.
لەو دەمەی كە ئێران پاڵپشتی سەرەكی سوریا (بەشار ئەسەد)
و یاخیبووە حوسییەكانی یەمەن دەكات ،ستراتیژی سعودیەش
بریتییە لە لەناوبردنی هەردووكیان .ئەم ناڕەزایەتییانە لە

یەعقوب ئۆلیدۆرت

سەرەتاكانی مانگی یەكی ساڵی ()2016ەوە زیادیانكرد ،ئەمەش
دوای ئەوەی بە لەسێدارەدانی پیاوێكی ئاینی شیعەی سعودی ناودار ،كە ئەو واڵتە بە
تیرۆریست ناساندی ،سعودییە هەستا بە وروژاندنی توڕەیی ئێران ،كاتێكیش شیعەكانی
ئێران و سعودییە ناڕەزایەتییان دەربڕی ،ناڕەزایەتییەكەیان تاڕادەیەك توندوتیژ بوو،
سعودیەش هەستا بە دەركردنی دیبلۆماتكارە ئێرانییەكان بۆدەرەوەی خاكی واڵتەكەی.

بەاڵم ملمالنێكانی ناوچەكە زۆر لەوە وردتر و ئاڵۆزترن
كە تەنها شەڕێكی تائیفی سادە بن .گوتاری سعودیە بۆ
منوونە ،كە لە الیەن وەهابیزمەوە بە قوڵی كۆنرتۆڵكراوە،
زۆر جیاوازترە لەو گوتارەی كە دەوڵەتی ئیسالمی لە عێراق
و شام «داعش» بۆ رێبازی ئەنتی شیعیزم بەكاریدەهێنێت
لەپێناو قۆستنەوەی تاوانە ئابووری و سیاسییەكان دژ بە
رژێمی ئەسەدی شیعەی عەلەوی و دژ بە دورخستنەوەی
سونەی عێراق لە گۆڕەپانی سیاسی لەژێر سایەی سەرۆك
وەزیرانی پێشوودا (نوری مالیكی).
لە واقیعدا ،لەم چوارچێوەیەدا سێ جۆری بەرفراوانی
تایفەگەری دەردەكەون.
.1هەندیك لە گروپ و دەوڵەتان ،بابەتە تایفییەكانیان لە
پانتایی سیستەمە سیاسی و كولتووری و پەروەردەییەكاندا
پ��ەرش��ك��ردووە .بە واتایەكی دیكە ،تایفەگەرییان بە
دامودەزگایی ( )institutionalizeك��ردووە .بێگومان
دیارترین منوونەش لەسەر ئەوە بریتییە لە سعودیە و

دوژمیاتییە چەندەها سەدەییەكەی بۆ شیعە( .محەمەدی
كوڕی عەبدولوەهاب) كە بە باوكی دامەزرێنەری وەهابیزم
نارساوە و دامەزراندنی دەوڵەتی سعودیەی بینیوە ،ئەنتی
شیعیزمی كردووە بە توخمێكی سەرەكی لە مەزهەبەكەیدا.
الی خۆیەوە ئێران منوونەیەكی دیكەی بۆسەر ئەم بابەتە
زیادكردووە ،كاتێك (ئایەتوڵاڵ خومەینی)ی رابەری شۆرشی
ئێرانی و دواتریش رابەری بااڵی ئێران ،هەستا بە پەرەپێدان
و پێشخستنی تیۆریی حكومەتی ئیسالمی كە نارساوە
بە «ویالیەتی فەقییە» ،كە تێیدا جەخت لەوە دەكاتەوە
پێویستە لەسەر موسوڵامنان لەژێر سایەی سیستەمێكدا
بژین ،كە لەالیەن زانایەنی شەریعەوە سەرپەرشتی بكرێت،
بەتایبەتی ئەوانەی لەسەر نەریتی شەریعەتی شیعی
راهێرناون و لە تەفسیری شەریعەتی ئیسالمیدا لێهاتوون.
تیۆرییەكەی خومەینی بۆتە بەشێك لە پڕەنسیپەكانی
دامەزراندنی كۆماری ئیسالمی ئێران.
تەنانەت بەشیك لە گروپە ناحكومییەكانیش ،وەك
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سەلەفییەكان ،تایفەگەرییان بە دامودەزگایی كردووە،
بەخشیوە .سەلەفییەكان بانگەشەی ئەوە دەكەن كە ڤێرژنە
كۆنزێرڤاتیڤەكەی سونیزم-ن و پەیوەسنت بە تێگەیشتنی
حەرفیی ئەو باوەڕەی پەیامبەر محەمەد و شوێنكەوتوە
نزیكەكانی پەیڕەوییان لێكردووە .بەم جۆرەش پێیانوایە
كە شیعەكان هەڵگەڕاوەن .سەرەڕای ئەوەی كە بانگەشەی
دروستكردنی دەوڵەت ناكەن (بەڵكو لەزۆر جاردا بەرەنگاری
دەبنەوە) ،بەاڵم سەلەفییەكان بەدرێژایی سەدەی بیستەم و
بەهۆی دووپاتكردنەوەی تێزە ئاینییە كۆنەكان كە پاڵپشتە
بۆ پڕەنسیپە ئاینییەكانیان ،دژایەتیی خۆیان بۆ شیعە
دەستپێكردووە .تەنانەت سەلەفییەكان لە شەستەكانی
سەدەی بیستەمەوە دەستیانكردووە بە خوێندنی سەلەفیزم
ملمالنێكانی ناوچەكە زۆر لەوە وردتر و ئاڵۆزترن كە تەنها
شەڕێكی تائیفی سادە بن .گوتاری سعودیە بۆ نموونە،
كە لە الیەن وەهابیزمەوە بە قوڵی كۆنترۆڵكراوە ،زۆر
جیاوازترە لەو گوتارەی كە دەوڵەتی ئیسالمی لە عێراق و
شام «داعش» بۆ رێبازی ئەنتی شیعیزم بەكاریدەهێنێت

لە زانكۆ ئیسالمییەكانی سعودیەو پەیامنگا وەهابییەكان لە
سەرتاسەری جیهاندا.
.2لە الیەكی دیكەی پانتایی تایفەگەرییەوە ،تایفەگەریی
زووتێپەڕ ( )spectrumهەیە ،وەك لە ناوەكەیەوە
دەردەك��ەوێ��ت ،كۆششێكی بێ پاساو ناخوازێت بۆ
جێبەجێكردنی ئەجێندای تایفەگەریی .هاوكات تایفەگەری
ڕۆڵێكی سێنرتاڵ ناگێڕێت لە ئامانجەكانی دەوڵەت یان
گروپدا ،تەنانەت ئەگەر هێامگەلێك لەخۆبگرێت كە ئاماژە
بەوە بدەن .منوونەی هەرە پەیوەست بەم بابەتەوە بریتییە
لە شەڕی ناوخۆی سوریا ،لە كاتێكدا دەسپێكەكەی بریتیبوو
لە فۆڕمی ملمالنێیەك بۆ گۆڕینی رژێم .لە راستیدا بنەماڵەی
ئەسەدی فەرمانڕەوا بە ئەنقەسەت و بەشێوەیەكی تایبەتی
هەستا بە كاڵكردنەوەی ئینتیامی عەلەویەتی خۆی ،چونكە
ئەگەر وەهای نەكردایە وەك جۆرێك لە هەڵگەڕاوە (جیاواز
ئایدیا دیپلۆماتیك

لە تاقم و گ��روپ) لێیدەڕوانرا لەالیەن شیعەی دوانزە
ئیاممی ،كە بااڵدەستی یەكەمی ئێرانە .پاشان بە ئامانجی
زامنكردنی دەسەاڵت و شەرعیەت ،سەرۆكی پێشووتری
سوریا (حافز ئەسەد) هەستا بە هاوپەیامنیی بەسنت لەگەڵ
گروپە شیعەكانی دیكەی ناوچەكەدا ،وەك لوبنان .سەرەڕای
ئەوەی ملمالنێكانی سوریا بەدڵنیاییەوە رەهەندیكی تایفیی
وەرگرتووە ،بەاڵم ئەم رەهەندە بەشێكی بە دامودەزگاییكراو
نییە نە لە جەنگ و نە لە الیەنە پەیوەندیدارەكاندا،
بەڵكو بەشێوەیەكی رووكەش و تێپەڕ دەگەڕیتەوە بۆی.
هەمان شت بەسەر یاخیبووە حوسییەكانی یەمەنیشدا
جێبەجێدەبێت كە سەر بە كەمینەیەكی یەزدین ،بەاڵم
بەرەنگاربووەنەوەیان بۆ رژێم هۆكارەكەی تایفی نییە.
.3دوایین ج��ۆری تایفەگەریی بریتییە لە تایفەگەریی
هەلپەرست ،ئەمەش جۆرێكە كە ب��ەو تاكتیكانەدا
دەنارسێنەوە كە شوناسی زۆرێك لە بەرە ئەكتیڤە هەرە
توندوتیژەكانی ناوچەكەیە .بۆ منوونە كاتێك دەوڵەتی
ئیسالمی بۆشایی دەسەاڵتی لۆكاڵیی دەقۆزێتەوە لەپێناو
بونیادنانی تواناكانی و دەستگرتن بەسەر رووب��ەرە
زەوییەكاندا .ه��ەروەك چۆن هەندێك لە گروپەكانی
ئۆپۆزسیۆنی سوریا ،وەك «احرار الشام» و «بەرەی نورسە»،
كەلێنی تایفییان قۆستۆتەوە لەپێناو بەدیهێنانی ئامانجە
سیاسییەكانیان ،یان بە ئامانجی گواستنەوەی سوریا بۆ
تایپێكی تایبەت لە دەوڵەتێكی سونیی سەقامگیر ،یان زۆر
بەسادەیی لەپێناو روخاندنی ئەسەددا .بۆ روونكردنەوەی
زیاتر پێویستە ئاگاداری ئەوەبین كە كۆی ئەم گروپانە
پەیوەسنت بە یەكسانییان لە پڕەنسیپە تایفەگەرییەكانیان،
ب��ەاڵم هیچ كام لەم گروپانە لەم رێ��ڕەوە دەرنەچوون
وەك ئەوەی «داعش» ئەنجامیدا ،ئەویش بە بەخشینی
رەهەندێكی دامودەزگایی بەسەر بیروباوەڕەكانیدا لەسەر
هەردوو ئاستی سیاسی و كۆمەاڵیەتی.
پێویستە ئ��ام��اژە ب��ەوە ب��درێ��ت ك��ە ئ��ەم سیستەمی
پۆلێنكردنە بۆ سەر سێ ئاست ،رێبەرێكی سوودبەخشە بۆ
تێگەیشنت لە چۆنیەتی مامەڵەكردنی الیەنە ئەكتیڤەكانی
ناوچەكە .دەكرێت ئەو الیەنانەی كە پشتدەبەسنت بە
دامودەزگایكردنی تائیفەگەریی ،وەك ئێران و سعودیە ،ئەم
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تایفەگەری زەنگێکی مەترسیدارە لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست

مەسەلەیە بقۆزنەوە و بەكاریبهێنن و چینێك لە «تائیفەگەریی
زووتێپەڕ» بخاتە نێو ملمالنێیەكی ناتایفییەوە ،وەك ئەوەی لە
سوریا و یەمەن بینیامن .سەرەڕای ئەوە سعودیە یاسای سزادانی
واڵتەكەی خۆی بەكارهێناوە بۆ گەورەكردنی رەهەندی
تایفەگەری بۆ جوگرافیای سیاسی هەرێمی ،ئەمەش لەڕیگەی
لەسێدارەدانی كەسایەتییەكی پلەبااڵی شیعە .لەو دەمەی
دەستنیشانكردنی پاڵنەرە وردەكانی ئەم هەنگاوە بەتەواوی
كارێكی گرانە ،دەشێت سعودیە هەوڵیدابێت بۆ وروژاندنی
كاردانەوەی دوژمنكارانەی ئێران لەو دەمەی سزاكانی سەر
ئێران الب �راون ،یان وەك هەندێك پێداگرن لەسەرئەوەی
بیرخستنەوەی ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكایە بەوەی كە
دەتوانێت بەتەنها رووبەرووی ئێران ببێتەوە ،بەتایبەت پاش
ئەوەی واشنتۆن رەتیكردەوە هەستێت بەم كارە.
تێگەیشنت ل��ە رسوش��ت��ی دی��ن��ام��ی��ك��ی ت��ای��ف��ەگ��ەری��ی
رێگەخۆشدەكات بۆ ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا كە
بەشێوەیەكی باشرت وەاڵمدانەوەی هەبێت بۆ لێكەوتەكانی

تایفەگەریی گەشەكردوو .یەكەم شت پێویستە واشنتۆن
لەوە تێبگات كە بەبێ لەكارخستنی بەدامودەزگاییكردنی
تایفەگەری ،ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا بۆ منونە،
ناتوانێت بەها كۆمەاڵیەتییەكانی سعودیە و ئێران بگۆڕێت،
هاوكات خواسرتاویش نییە بۆ هەستان بەو ك��ارە ،ئەمە
سەرەڕای ئەوەی بەشێوەیەكی گشتی ئارام نییە بە دۆخەكە.
دابەشكردنێكی باشرتی هۆشداریی ئەمریكا و دەرامەتە
ئەمریكییەكان دەتوانێت ببێتە بەربەستێك بۆ ك��ردەوە
ناڕەوەكانی ئەو الیەنانەی كە پشتیان بە دەمودەزگایكردنی
تایفەگەری بەستووە ،وەك سعودیە و ئێران .واشنتۆن ناتوانێت
ئەم كارە جێبەجێبكات ئەگەر رۆڵێكی كاریگەر نەبینێت
لە سەركردایەتیكردنی ناوچەكە ،بۆ منونە ،لەگەڵ كۆمەڵگە
لۆكاڵییەكان بۆ دووبارە بونیادنانەوەی ژێرخانی خۆی.
هەروەها دەكرێت پشت بە هەمان میتۆد ببەسرتێت
بۆ بەرەنگاربوونەوەی گروپە چەوسێنەرەوەكانی وەك
رێكخراوی «داعش» .سەرەڕای ئەو پڕۆسەیەی كە ویالیەتە
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توێژی گەنجان وزەیەکی بێ ئەندازی توندڕەوی ئیسالمیە

یەكگرتووەكانی ئەمریكا پێیهەستاوە بۆ نەهێشتنی تیرۆر ،بەم
دواییانە چەمكی «نەهێشتنی توندوتیژیی لەڕادەبەدەر»ی
لەخۆگرتووە ،بەوپێیەی ئەم هەواڵنە لە كۆتایدا واشنتۆن
دەخاتە چاڵێكی ئایدۆلۆژییەوە ،لەبەرئەوەی ئەم پڕۆسەیە لە
چوارچێوەی تەرخانكردنی مادی و یاسای و سیاسیی حكومەتی
ئەمریكیدا نییە بۆ رووبەڕووبوونەوەی تێزە توندڕەوییەكان،
كە زۆرینەی جارەكان ریشەیەكی مێژووییان هەیە .بۆ
منونە ،دوژمنایەتیی سونە بۆ شیعە بەهۆی شكۆداركردنی
ئومەتەكەیانەوە (بەو جۆرەش ئەمە بە پێشێلكردنی پڕانسیپی
یەكتاپەرستی دادەنرێت الی سونەكان) بابەتێكی مشتومڕە
كە سەرەتاكەی دەگەڕێتەوە بۆ ماوەی فۆرمولەبوونی سونیزم.
كەواتە تەنانەت ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكاش چۆن
دەتوانێت رووبەڕووی ئەم تێزە ببێتەوە؟
دەستپێشخەری ه��ەرە لۆژیكی دەبێت لێكۆڵینەوەی
چۆنیەتی بەكارهێنانی بابەتە تایفییەكان بۆ بەرژەوەندیی
تایبەتیی خۆیان لەخۆبگرێت .سەرەڕای ئەوەی ئەدەبیاتی
سەلەفی پڕە لە ڕق و قین بەرامبەر شیعە ،بەاڵم ئەوەی
بەكاریدەهێنێت بریتییە گروپە جیهادییە سەلەفییەكانی وەك
هەردوو رێكخراوی قاعیدە و دەوڵەتی ئیسالمی (داعش)،
ئایدیا دیپلۆماتیك

كە بۆ پاساودانەوەی كردەوە توندوتیژییەكانی دژ بە شیعە
و گروپە ئیسالمییە ناسونییەكانی دیكە بەكاریدەهێنن.
لەبری پێشكەشكردنی ئەڵتەرناتیڤ بۆ ئەم بیوباوەڕە
تایفەگەرییانە  ،پێویستە واشنتۆن كار لەسەر رێگریكردن
بكات لە الیەنە سەرەڕۆیانە كە تێڕوانینە توندوتیژەكەی
خۆیان بە دامودەزگایی نەكەن لەڕێگەی ئەو قوتابخانە و
دامودەزگایانەی ئەم ئایدیایانە بە زیندووی دەهێڵنەوە.
بەاڵم ئەگەر وەك خۆی جێیبهێڵێت ،ئەگەر زۆرە زمانی
تایفەگەریی ،كە رسوشتێكی دامودەزگایی بەسەردا دراوە،
لەگەڵ جۆرەكەیدا ،زیاتر خوێناوی دەبن و دووریش نییە ببنە
كێشكەر بۆ وزە شاراوە سەربازییەكان .لەبەرئەمە پڕۆسەی
دانانی سرتاتیژییەكی دوورم��ەودا بۆ ملمالنێ تایفییەكان،
پێویستی بە پڕەنسیپی پێكەوە تەماشانەكردنی سەرجەم
جۆرەكانی تایفەگەریی هەیە.
سەرچاوە :پەیامنگای واشنتۆن
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policyanalysis/view/the-truth-about-sectarianism
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جیهادییەكانی ئەندەنوسیا
لە بزوتنەوەی دارولئیسالمەوە
بۆ پشتیوانیكردنی داعش
صهیب جاسم*
لە عەرەبییەوە :محەمەد چیـا
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رەوتی جیهادی لەئەندەنوسیا هەر لەناوەڕاستی سەدەی رابردوەوەو هەتا ئەمڕۆ
چەندین پەرەسەندنی بەخۆوە بینیوە كەوا كاریگەربوو بە كۆمەڵێك پێدراوی
ئەمنی و سیاسی ،هەر لە كاری حزبە ئیسالمیەكانەوەو ،سیاسەتە ئەمنیەكان
كە دەسەاڵتداران لەدژیان گرتوویانەتەبەر ،هەتا دەگاتە هەڵكشانی بانگەشە
مەسیحیە جوداخوازەكان و تێخزانی مەزهەبی ئێرانی هەتا دەگاتە پێداگریەكانی
ئەم رەوتە بۆ ئەوەی لەگەڵ نێوەندە هەرێمیەكەی و ئەوەی تێیسدا دەگوزەرێت
كارلێك بكات.

پاڵنەرەكانی ملمالنێ لەگەڵ كەمینە ئاینیەكاندا
 هەڵكشانی سیاسەمتەدارە مەسیحیەكان و ئەوانەیكە لەبنچەدا چینین (بودایین) لە حكومەتی ناوەندی و
كارگێڕیە ناوخۆییەكاندا.
 ملمالنێكان لەنێوان موسڵامنان و مەسیحیەكان لەخۆرهەاڵت و باكوری ئەندەنوسیا
 چاالكی كەمینەی مەسیحی لەبواری بە مەسیحیكردن كەبووە مایەی توڕەیی رەوتە ئیسالمیەكان.
واقیعی رەوتی جیهادی ئەمڕۆ لە ئەندەنوسیا
 ناكۆكی لەناو ریزەكانی ئەنجومەنی موجاهیدنیئەندەنوسیا .2008
 باعشیر و هەندێك لە ئەندامانی ئەنجومەن «كۆمەڵەیئەنصار ئەلتوحید»یان دامەزراند.
 دەستگیركردنی باعەشیر و دەرك��ەوت��ن��ی داع��شرێگەخۆشكەربوون بۆ دابەشبوون لەناو ئەنصارولتەوحیددا.
 جیابوونەوەی نزیكەی  95%لە «كۆمەڵی ئەنصارولتەوحید»رەتیانكردەوە بەیعەت بدەنە داعش.
 جیابۆوەكان ساڵی  « 2014كۆمەڵی ئەنصارولشەریعەیاندامەزراند وەك رەتكردنەوەیەك بۆ خەالفەتەكەی بەغدادی.
ئایدیا دیپلۆماتیك

 رێوشێنەكانی دەسەاڵتداران لەدژی ئەنصارولشەریعە وئەنجومەنی موجاهیدنی ئەندەنوسیا .
فاكتەرەكان و كارتێكەرە ئایندەییەكان لەسەر رەوتی
جیهادی ئیندەنوسی.
 ئاراستە ئایدۆلۆژیەكانی دەوڵەت. بەرەو خراپچوونی سیاسەتە ئەمنیەكان. دزەكردنەكان و ئەگەری تێوەگالنی هەوااڵگری بیانی. قەڵەمڕەوی كەمینە ئاینیەكان مەیدانی و سیاسی. باشبوون ی��ان خراپبوونی بەجێگەیاندنی حزبەئیسالمیەكان.
 ئیسالمیزەكردن یان عەملانیزەكردنی رێساو یاساكان. دەركەوتنی مەزهەبەكان و ئەگەرەكانی روبەڕبوونەوە.پوختە
ئیندەنوسیەكان بەهێرشەكانی جاكارتا لە  14كانونی
دووەم 2016تووشی شۆك بوون ،دوای شەش ساڵ لە ئارامی
كە شارەكانی ئەندەنوسیا بەخۆیەوە بینیبووی ،لەنامەیەكی
رووندا كە ئەوەی دەگەیاند چەند كۆمەڵەیەكی نوێ هەن
دەیانەوێت جەخت لە ئامادەیی خۆیان بكەنەوە لەواڵتێكدا
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توندڕەوی جیهادی لە ئەندەنوسیا پەرەیسەندووە

كە چەندین بزوتنەوەی جیهادی بەخۆوەبینیوە كە لەماوەی
حەوت دەیەی رابردودا روبەڕوی حكومەت بوونەوە .هێشتا
سوپاو پۆلیس هەڵمەتی سەربازی دەكەنە سەر بەرزاییەكانی
بۆسۆ لەرێگەی دورگ��ەی سوالیزی و ل��ەدژی دەی��ان لە
چەكدارەكانی «بزوتنەوەی موجاهیدین» لە ئەندەنوسیا
خۆرهەاڵت كە سەركردەكەی «سانتۆسۆ»رایگەیاند بەیعەتی
داوەت��ە رێكخراوی دەوڵەتی ئیسالمی .ئەمەو حكومەت
هەوڵدەدات رێككاری لە یاسای بنبڕكردنی تیرۆردا بكات
بەشێوەیەك رێگەی پێبدات رێوشوێنە پێشوەختیەكان
بگرێتەبەر لەدژی ئەوانەی گومانلێكراون لەپالندانان بۆ
هێرشەكان ،بەمشێوەیە ئایندەی رەوتی جیهادی لەئەندەنوسیا
پەیوەست دەبێت بە كاریگەری كۆمەڵێك فاكتەرەوە،
لەوانەش كە پەیوەندیان هەیە بە كاروباری ناوخۆییەوە وەك
هەڵكشانی تاییفی و مەزهەبی و جێبەجێكردنی شەریعەت،
ه��ەروەه��ا ئ��ەوەی كە پەیوەندی هەیە بەكاریگەریە

دەرەكیەكانەوە بەتایبەتی ئ��ەوەی لەجیهانی عەرەبیدا
دەگوزەرێت لە روداوەكان و ئەوەی كە بەخۆیەوە دەیبینێت
لە بزوتنەوە جیهادییەكانی وەك رێكخراوی دەوڵ��ەت و
قاعیدەو هاوشێوەكانی.
لە  14كانونی دووەم���ی  2016كۆمەلە چەكدارێك
هێرشیان كردە سەر هێزەكانی ئاسایش و چاخەكانەكان لە
بەناوبانگرتین شەقامەكانی جاكارتای پایتەخت ،كە دورو
نیە لە بارەگاكانی حكومەت و نوسینگەكانی رێكخراوە
نێودەوڵەتیەكانەوە ،وە لەسەر ئەو رێگەیەی كە دەچێت بۆ
كۆشكی سەرۆكایەتی ( .)1هێرشەكە گەورە نەبوو لەرووی
ژمارەی قوربانیەكان و هێزە وێرانكەرەكەیەوە بە بەراورد بە
تەقینەوەكانی دەیەی پێشوو لە چەند شارێكی ئەندەنوسیا ،
بەاڵم دوای چەند ساڵێك لە ئارامی هات بۆ جەختكردنەوەی
ل��ەوەی كە دەوت �را سەبارەت بە پەیوەندیكردنی الوانی
ئیندەنوسی بە «رێكخراوی دەوڵ��ەت��ی ئیسالمی»ەوەو
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رۆیشتنیان بۆ سوریا ،وە بۆ ئەوەی بەمە مەسەلەی تیرۆرو
گروپە چەكدارەكان جارێكی تر سەرهەڵبداتەوە دوای ئەوەی
دەوڵەت سەرقاڵ بوو بوو بە ملمالنێ و مەسەلە سیاسیی
و گەشەپێدانیەكانەوە ،ئەم روداوە وایكرد پاڵ بە پۆلیس و
سوپاوە بنێت بۆ ئەوەی بوونی هێزە ئەمنیەكان لەناوەڕاستی
دورگەی سوالیزی لەباكوری خۆرهەاڵتی ئەندەنوسیا بەهێز
بكات ،كە لەوێ و لە دارستانەكانی ئەو ناوچەیە لەدژی
دەیان جیهادی دەجەنگن كە الیەنگری خۆیان بۆ رێكخراوی
دەوڵەتی ئیسالمی راگەیاندوو.
بەاڵم لەسەر ئاستی هەرێمیی ،ئەوا ئامرازەكانی راگەیاندن
گوزارشت لە مەترسیەكانی خۆی دەكات لەوەی مالیزیا ببێتە
ئامانجی دواتری رێكخراوی دەوڵەتی ئیسالمی ،بەاڵم ئەوەی

بنچینەكانی رەوتی جیهادی لە ئەندەنوسیا دەگەڕێنەوە بۆ
پێش حەوت دەیە ،ئەوكات كە «بزوتنەوەی دارولئیسالم»
بەدیاركەوت لە دوای بەدەستهێنانی سەربەخۆییدا
دوای خەبات لەدژی داگیركەری هۆڵەندی لە چلەكان و
پەنجاكانی سەدەی بیستەمدا

زیاتر روونە لەسەر زەمینی واقیع رودانی روبەڕوبوونەوەی
توندە لەنێوان سوپای فلیپین و ئ��ەو چەكدارانەی كە
پەرچەمەكانی رێخكراوی دەوڵەتی ئیسالمی لەشارۆچكەی
بوتیگ بەرزدەكەنەوە كە دەكەوێتە هەرێمی الناو دیل سور
كە زۆرینەیان موسڵامنن ،لە دورگەی میندناو لە كۆتاییەكانی
مانگی شوباتی 2016وە كە لەئەنجامی ئەوە دەیان مەدەنی
و كوژراون و بەهەزارانیش ئاوارەبوون ،لەئاماژەیەكدا لەسەر
رەتكردنەوەی بژاردەی ئاشتی لەالیەن ئەو چەكدارانەوە كە
«بەرەی رزگاریخوازی مۆری ئیسالمی» پێوەی پابەندبووە
هەروەها «بەری رزگاریخوازی مۆروی نیشتامنی» قەبوڵی
كردوە ،لەگەڵ ئەوەی كە رەوشە سیاسیەكان سازو گونجاون
بۆ نوێكردنەوەو فراوانكردنی ملمالنێكە ،لەم چێوەیەشدا

ئایدیا دیپلۆماتیك

حاجی موراد ئیرباهیم ،سەرۆكی بەرەی رزگاریخوازی مۆرۆی
ئیسالمی وریاییدا لەوەی رێكخراوی دەوڵەت هەوڵدەدات بۆ
ئەوەی ویالیەتێكی لە باشوری فیلیپین هەبێت لەژێر كۆنرتۆڵی
خۆیدا بێت .ئەمەش دوای ئەوە دێت كە كۆنگرێسی فیلیپین
دەركردنی یاسای حوكمی خۆجێی ناوچەی گەلی مۆرۆی
لەباشوری فیلیپین دواخست ،ئەمەش مانای ئەوە دەگەیەنێت
دواكەوتن لە جێبەجێكردنی بەرنامەی رێكەوتننامەی ئاشتی
كە لە ئازاری  2014ئیمزاكرا ،كە بووە هۆی دروستكردنی
رەوش��ێ��ك لەتوڕەیی و بێهیوابوون لەنێوان موسڵامنە
فیلیپینیەكاندا ،ئەمەش وای لەكۆمەڵێك الو كرد بگەڕێنەوە بۆ
هەڵگرتنی چەك و روبەڕوبوونەوەی سوپای فیلیپین سەرەڕای
جەختكردنەوەی بەرەی مۆرۆ لەسەر پابەندبوونی بە بژاردەی
ئاشتیەوە (.)2
هێرشەكانی جاكارتا وایانكرد بایەخدان بە مەسەلەی ئەمنی و
روبەڕوبونەوەی گروپە جیهادییەكان لە ئەندەنوسیا و فلیپین
بكرێتە ئەولەویەتی كارەكان و ،واڵتانی وەك سسەنگافورەو
تایلەندی نیگەران كردو ،جارێكی تر ئەو پرسیارەی هێنایەوە
نێوباس كە پەیوەندی هەیە بە مێژووی ئەم رەوتەوە ئەوەی
بەسەری هاتووە لەماوەی سااڵنی دواتردا .ئەمەو رەوشتی
جیهادی بە چەند قۆناغێكی جیاوازدا رۆیشت دەكرێت
دابەش بكرێت بۆ چوار قۆناغ ،پێش گەیشنت بەم واقیعەی
ئەمڕۆی ،كە لەخوارەوەدا باسیان لەبارەوە دەكەین.
قۆناغی یەكەم :بزوتنەوەی دارولئ پێش سەربەخۆیی
بنچینەكانی رەوتی جیهادی لە ئەندەنوسیا دەگەڕێنەوە
بۆ پێش حەوت دەیە ،ئەوكات كە «بزوتنەوەی دارولئیسالم»
بەدیاركەوتن لەچەند بەشێكی جیاوازی ئەندەنوسیا دا
لەوادەو دوای بەدەستهێنانی سەربەخۆییدا دوای خەباتێك
لەدژی داگیركەری هۆڵەندی لە چلەكان و پەنجاكانی سەدەی
بیستەمدا ،ئەوكات هەوڵی دامەزراندنی دەوڵەتێكی ئیسالمی
دەدا لە ئەندەنوسیا دا ،لەبەناوبانگرتین كەسایەتیەكانیشی
سیكارماجی ماریدان كارتوسوویرگۆ( )3كە لە  7ئابی 1949
«دەوڵەتی ئەندەنوسیای ئیسالمی» راگەیاند ،ئەمەش بووە
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هۆی سەرهەڵدانی روبەڕبوونەوە لەگەڵ سوپای ئەندەنوسیا
دا بۆ ماوەی  13ساڵ ،ئەو ناوچانەش كارتوسوویرگۆ بەسەریدا
زاڵ بوو پێی دەوترا «دارولئیسالم» ،لێرەوە زاراوە یان بزوتنەوە
یان رەوتی دارولئیسالم بەدیاركەوت ،دواتر كارتوسوویرگۆ
لەساڵی  1962دەستگیركراو بەمەش ئەو بزوتنەوە كۆتایی
پێهات كە لەدەوری كەسێتی ئەو كۆبوبۆوە (.)4
قۆناغی دووەم :جیهادییەكان لەسەردەمی سەرۆك سۆهارتۆ
سەردەمی سەرۆكی پێشووتر سۆهارتۆ ()1998-1966
بەسەردەمی كۆنرتۆڵی ئەمنی توندو ئایدۆلۆژیەتی دەوڵەت
دەنارسێتەوە ،سەپێرنا بەسەر هەر رێكخراوێك یان كۆمەڵەیەك
یان حزبێكدا وەك بنەمایەك بۆ كاركردنی ،ئەمەش وای لە
رەوتی هەرە مەزن لە دیندارە تەقلیدیەكان كرد ،كە جەخت
لە فێركردنی شەرعی بكەن لە پەیامنگا ئاینیەكانیانداو ،چاالكی
بزوتنەوە ئیسالمیەكان لەوكاتەدا كورت بۆوە لە قوتابخانەو

دامەزراوە تایبەتیەكانیدا.
ب��ەاڵم لەم چێوەیەدا رێكخراوی «كۆماندۆی جیهاد»
پەیدابوو وەك شوێنەوارێك لەپاشاموەی رەوتی بزوتنەوەی
دارولئیسالم و توێژەرەكان وا پێناسەیان كرد كە رێكخراوێكی
شكلیەو كۆمەڵە كەسایەتیەك لە دەوڵەت و دەزگا ئەمنیەكاندا
دەیجوڵێنن بۆ پشتیوانیكردن لە حزبی «گولكار»ی فەرمانڕەوا
لەوكاتەداو بۆ الوازكردنی حزبی گەشەپێدانی یەكگرتووی
ئیسالمی ( ،)6سەرەڕای روبەڕبوونەوەی هەڵكشانی سور .ئەم
رێكخراوە كۆتایی پێهات بە كەمەندكێشكردنی هەندێكیان بۆ
كاری سیاسی لەگەڵ حزبی فەرمانڕەواو و دەستگیركردنی 185
ئەندامی لەساڵی  ،1977لەو ماوەیەداو لەكاتی دادگاییكردنی
تۆمەتبارەكان بە پەیوەندیان بە رەوت��ی جیهادییەوە بۆ
یەكەمجار زاراوەی كۆمەڵەی ئیسالمی بەدیاركەوت ،هەر
لەوكاتەداو بۆ یەكەمجار ناوی دوو پیاو بەدیاركەوتن كە

حکومەتی ئەندەنوسیا رێکاری توند بەکاردێنێت بۆ کۆنرتۆڵکردنی توندڕەوی ئایینی
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ژنان زوو دەکەونە ژێر کاریگەریی تەوژمی فێندەمێنتاڵیزم

دوات��ر بەناوبانگ دەب��ن ،ئەوانیش :ئەبوبەكر باعەشیرو
عەبدالله سونگكر ،كە هەردوكیان روبەڕوی یەكەم دادگایی
بوونەوە بەتۆمەتی كاری جیهادی نهێنی لەساڵی ،1977
لەكاتێكدا ئەوان لەگەڵ هاوەڵەكانیان لەدژی هەڵكشانی
كۆمەنیستی دەجواڵنەوە ،بەاڵم حكومەت تێیاندا ئەوەی
بینیەوە كە تەحەدای حوكمی سەربازی دەكەن كە لەو كاتەدا
هەبوو ئەمە لەوتارێكیاندا كە وتوبیان» شیاو نیە گوێڕایەڵی
فەرمانڕەوایەك بكرێت كە خاوەن سیاسەتگەلێكی دژ بە
شەرعیەت بێت و ،رەتكردنەوەیان بۆ بنەماكانی دەوڵەت،
لەراستیشدا كۆمەڵێك روداوی توندوتیژی لێرەو لەوێ رویانداو
هەتا ئێستاش مشتومڕ هەیە لەسەر لەبارەی حەقیقەتی ئەو
روداوانەوە كە ئایا دروستكراوی دەزگا ئەمنیەكان بوون یان
جوڵەیەكی نوێی نەوی دووەمی رەوتی دارولئیسالمە.
لەسەرەتای هەشتاكانەوە ئەندەنوسیا هەڵكشانێكی چاالكی
ئایدیا دیپلۆماتیك

ئیسالمی فراوانی بەخۆوەبینی لە زانكۆكان لەناوەڕاستی جاوا
و خۆرئاوایدا وەك رەتكردنەوەیەكی سیاسەتەكانی حكومەت،
هەروەك چۆن كۆمەڵێك روداوی درامی رویاندا لەسەردەستی
دەزگا ئەمنیەكاندا( ،)7بایەخدان بە جەنگانی ئەفغانیەكان
لەدژی سۆڤیەت بووە جێی بایەخی گەنجە موسڵامنەكان،
وەك خۆالدانێكیش لە فشارە ئەمنیەكان كەلەوكاتەدا ئەنجام
دەدران دەیان بەڵكو سەدان كەس لە الوانی ئەندەنوسیا
واڵتەكانیان بەجێهێشت بەرەو مالیزیا ،لەوانەش ئەبوبەكر
باعەشیر كە لەناوەڕاستی ساڵی  1985جاوای بەجێهێشت
ب��ەرەو مالیزیا لەگەڵیشدا هەندێك لە الیەنگرەكانی
دەرچوون ،لەكاتێكدا هەندێكی تریان چوون بۆ ئەفغانستان
بۆ بەشداریكردن لە جەنگان لەدژی سۆڤیەت هاوشانی
ئەفغانیەكان و عەرەب ،لەوێ نەوەیەكی نوێ لە جیهادییە
مەشقپێكراوەكان لەدایك بوون ،ئەوانەی ئەمڕۆ چاالكوانێك
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نەماوەتەوە بەشێوەیەكی ئاشكرا تەنها كەمێك نەبێت بەپێی
زانیاریە هەواڵگریەكان و شایەتیەكان لە دادگاكاندا.
قۆناغی سێهەم :دوای وەرچەرخانی دیموكراسی
دوای روخانی سەرۆكی پێشوو محمد سۆهارتۆ ساڵی
 ،1998واڵت رەوشێك لەئازادی بەخۆوە بینی ه��ەروەك
چ��ۆن روداوگ��ەل��ێ��ك��ی توندوتیژی لەچەندین ن��اوچ��ەدا
بەخۆوەبینی ،بەهۆی هەڵكشانی سەقفی داواكاریەكانی
ناوخۆوە دەستوەردانەكانی واڵتانی بیانیەوە ،هەندێكیان
روب��ەڕوب��وون��ەوەك��ان ب��وون لەنێوان مەسیحیەكان و
موسڵامنەكاندا لەچێوەی ه��ۆك��ارە سیاسی وئ��اب��وری و
كۆمەاڵیەتیەكانداو تەنها رەهەندێكی ئاینی پوختیان نەبوو،
لەوكاتەدا ه��ەزاران لەجیهادیەكان دەركەوتن بەڵكو لە
گەنجەكانی رەوتی ئیسالمی ،ئەوانەی روبەڕوی مەسیحیەكان
بوونەوە ،لەنێوان سااڵنی  2002 1999-لە ئامبۆنی نارساو بە
بوونی مەیلێكی جوداخوازی مەسیحی تێیدا هەر لەچەند
دەیەیەكی رابردوەوە ،هەروەها لە بۆسۆ( )8كە لەئەنجامی
ملمالنێكان لەنێوان موسڵامنەكان و مەسیحیەكاندا نزیكەی
دوو هەزار كەس كوژران لەنێوان سااڵنی 1998و2000دا.
لەساڵی  2000نزیكەی  1800كەس لە جیهادییەكانی
ئەندەنوسیا كۆبوونەوە -رەنگە دوای ئەوەی هەندێكیان
بەئەزموونی روبەڕوبوونەوەدا چووبن لەگەڵ مەسیحیەكاندا
لە ئامبۆن ،ئ��ەوەش بەجێگەیاندنێك ب��وو بۆ ئەركی «
بەرگریكردن لە یەكێتی ئەندەنوسیا و بوونی موسڵامنەكان
لەخۆرهەاڵتیدا :ئەمەش ئەركێكە سوپا نەیدەویست یان
بەباشی نەدەزانی پێی هەستێت بەهۆی مۆركە ئاینیەكەیەوە-
ئەمانە دامەزراندنی «ئەنجومەنی موجاهیدەكانیان بۆ
جێبەجێكردنی شەریعەت» راگەیاند ،لەدەركەوتنێكی
ئاشكرادا لەچوارچێوەی رێكخراوێكی كۆمەڵگەیی ،ئەمەش
دەركەوتنی دووەم بوو لە جاكارتا لەدوی ئەو كۆبونەوەی
پێشووی جەنگاوەرە ئیسالمیەكان لە دورگەی جاوا ،ئەوانەی
كەبەرەو خۆرهەاڵتی ئەندەنوسیا رۆیشنت بۆ روبەڕبوونەوەی
مەسیحیەكان .بەپێچەوانەی ئەوەشەوە كە لەهەندێك

لە راپۆرتە رۆژنامەنوسیەكاندا باس دەكرێت ئەوا ریشە
مێژوییەكانی ئەنجومەنی موجاهیدینی ئەندەنوسیا كۆنرتە
لە رێكخراوی ئەلقاعیدە و ئەم رێكخراوە واتە «ئەنجومەن»و
ئەوەی پەیوەستە پێوەی پێویستی بەوە نیە ئەلقاعیدە بكاتە
منونەیەك بۆ ئەوەی شوێن سەركردایەتی ئەو بكەوێت یان
لێیەوە بیرۆكەكان وەربگرێت ،چونكە ئەنجومەنی موجاهیدین
درێ��ژك�راوەی فیكری جیهادییە لەواڵتەكەیدا ،ئەگەرچی
كاریگەر بووە بە فیكری بزوتنەوەی ئیسالمیە هاوچەرخەكان
بەتایبەتی جیهادییەكانیان كە لە كۆتاییەكانی سەدەی
بیستەمدا بەدیاركەوت ،شیاوی باسە ،سەرەڕای دەرچوونی
هەندێك لەدامەزرێنەرانی ئەم رەوتە بۆ ناو گروپەكانی

بەگەڕانەوە بۆ هێرشەكانی جاكارتا ،ل��ەدوای
ئەو هێرشانەوە قسەوباس لەناوەندە ئەمنی و
تەشریعی و ئیسالمیەكاندا زیادیانكرد لەبارەی
مەزندەكردنی ئەوەی كە فیكری الوان پێگەیشتووە

ترو دامەزراندنی هەردوو رێكخراوی -ئەنصارولتەوحیدو
ئەنصارولشەریعە» -وەك دواتر باسیان دەكەین -بەاڵم ئەم
كۆمەڵە هێشتا لەئەندەنوسیا ماوەتەوە وەك رێكخراوێكی
بانگخوازی خاوەن فیكری جیهادی بەاڵم بەشداری كاری
چەكداری ناكات وەك رێكخراوێك لەئەندەنوسیا دا ،سەرەڕای
ئەوەی هەندێكیان روبەڕوی زیندان یان دادگاییكردن بوونەوە
لەهەندێك دۆسێدا.
قۆناغی چوارەم :دەیینەی تەقینەوەكان
رەوش��ە بەنسبەت جیهادیەكانەوە درێ��ژەی نەكێشاو
لەسەرەتای مانگی ئابی 2000ەو كە تێیدا پێكهێنانی
ئەنجومەنی موجاهیدینی ئەندەنوسیا راگەیەندرا لەو
ژمارە ( )27-26کانونی یەکەمی 2016
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واڵت��ەدا زنجیرەیەك تەقینەوەی بەدوایەكی بەخۆوەبینی
هەر لەتەقاندنەوەی باڵیۆزخانەی فلیپینەوە لە ساڵی
2000و تەقاندنەوەی قوتابخانەكان و چێشتخانەكان ،پاشان
تەقاندنەوەی بالی بەناوبانگ ساڵی  2002كە بەهۆیەوە
نزیكەی  200كەس كوژران و  200ی تریش برینداربوون.
تەقینەوەكان بەردەوام بوون لە بالی و جاكارتاو ناوچەكانی تر
لەناویشیدا تەقاندنەوەی باڵیۆزخانەی ئوستورالی ساڵی 2004
و دوو میوانخانە لەناوەڕاستی جاكارتا ساڵی  ،2009كۆتایی
ئەم دەیەیەش لەمێژووی جیهادییەكان كۆكردنەوەیان بوو بۆ
هێزێك لە هەموو رەگەزەكانیان لە سەربازگەیەك لە هەرێمی
ئاچێە ،هەواڵگری توانی شوێنەكەی بدۆزێتەوە و هێرش بكاتە
سەری و ئەوەی تێیدایە دەستگیری بكات و دادگاییان بكات
ئەوەش لە ساڵی 2010دا بوو .ئەو دەیەیە وەرچەرخانێكی
بەخۆوەبینی لە شێوازی ئەمنی لەمامەڵەكردن لەگەڵ
جیهادییەكان بەدانانی یاسایەكی نوێ و پێكهێنانی یەكەی 88
بۆ بنبڕكردنی تیرۆر ،بەسەدان كەس گیران و دادگایی كران و
هەندێكیان لەسێدارەدران ،تا ئێستاش  215زیندانی هەیە لە
دۆسێكەكانی تیرۆردا ئەگەرچی ساڵی  56 2015كەسیان لێ
ئازادكرا()9
واقیعی ئەمرۆی واقیعی جیهادی لە ئەندەنوسیا
تێبینی دەكرێت بزوتنەوەی دارولئیسالمی مێژوویی لەماوەی
دەیەكانی رابردودا دابەش بووە بۆ چەندین كۆمەڵە ،بەپێی
وتەی بیرمەندانی ئەندەنوسی هۆكاری ئەمە دەگەڕێتەوە
بۆ نەبوونی میتۆدێكی فیكری و سیاسی یەكگرتوو سەرەڕای
سااڵنێكی درێژ و ئەزمونی تاڵ كە ئەم رەوتە پێیدا تێپەڕیوە،
بۆیە ئەم سااڵنەی دوایی زۆرێك لە دابەشبوونی بەخۆوەبینی
لەنێوان الیەنگرانی رەوت��ی جیهادی كە لەم گروپانەی
خوارەوەدا خۆیان دەبیننەوە:
- 1ئەو گروپانەی رێكخراوی دەوڵەتی ئیسالمی رەت دەكەنەوە:
ساڵی  2008ناكۆكیەك رویدا لەناو ریزەكانی «ئەنجومەنی
موجاهیدینی ئەندەنوسیا»دا لەبارەی سەركردایەتیكردنی و
شێوازی وەرگرتنی بڕیارەكان و مەسەلەكانی تر ،ئەبوبەكر

ئایدیا دیپلۆماتیك

باعەشیرو هەندێك لە ئەندامانی ئەنجومەنەكە «كۆمەڵەی
ئەنصارولتەوحید»یان دامەزراند ،بەاڵم دەستگیركردنی ئەبی
بەكر باعەشیر و دادگاییكردنی بۆ جاری چوارەم لەماوەی سێ
دەیەدا لەساڵی  )10( 2011رێگەی خۆشكرد بۆ دابەشبوونی
زیاتر ،بەتایبەتی دوای دەركەوتنی «رێكخراوی دەوڵەتی
ئیسالمی لەعێراق و شام» ،كە باعەشیرو هەندێكی كەم لەناو
زیندانەوە بەیعەتی خۆیان بۆ رێكخراوی دەوڵەتی ئیسالم
راگەیاند ،ئەگەرچی وا وەسفكرا كە راگەیاندنی هاوسۆزی
و پشتیوانیە نە زیاتر .دوای ئەوە بەچەند رۆژێك ئەوانەی
رەتیانكردەوە بەیعەت بدەن بە رێكخراوی دەوڵەتی ئیسالمی
لە «كۆمەڵەی ئەنصارولتەوحید» هاتنەدەرەوەو وازیان لێهێنا،
كە رێژەكەیان بە  95%ی ئەندامەكان مەزندە دەكرێت و ،لە
 11ئابی  2014دامەزراندنی «كۆمەڵەی ئەنصارولشەریعە»یان
راگەیاند .ئەوەی جێی سەرنجە دوان لە كوڕانی باعەشیر هاتن
و پەیوەندیان بە پێكهاتە نوێیەوە كرد ،وەك ئەوەی «حارس
ئەمیر فالح» دەڵێت ،كە زیندانیكراوی پێشوو ئەندامی
سەركردایەتی كۆمەڵەی ئەنصارولشەریعەیە « :دابەشبوونی
رەوتی جیهادی شتێكی حەمتی بوو ،كاتێك رێكخراوی دەوڵەتی
ئیسالمی خەالفەتی راگەیاند هەندێكامن پێشوازی لەوە كردر،
بەاڵم زۆرینەمان خەالفەتی ئەبوبەكر بەغدادی رەتكردەوە
بەهۆی بوونی پرسیارگەلێكی ج��ەوه��ەری��ەوە لەبارەی
میتۆدی هەڵبژاردنیەوە وەك خەلیفەیەك و زیادەڕۆیی لە
دژایەتیكردنی بۆ موسڵامنان و خەڵكانی تر ،بۆیە دەرچووین
و رێكخراوی ئەنصارولشەریعەمان دامەزراند (.)11
كەواتە ئێمە لەبەردەم دابەشبوونێكی نوێداین لە رەوتی
جیهادیدا ،دیارترین رەگەزەكانی ئەو جیهادیانە بوون
رێكخراوی دەوڵەتی ئیسالمی رەت دەكەنەوەو پێیان وایە
بیرۆكەكەی» دەرەكیە» بەتایبەتی بەهۆی دژایەتیكردنی
رێكخراوە جیهادییەكانی تر لە شام .ئەم رەوتە ئەندەنوسیە
جیهادییە پشتگیری لە گروپە ئۆپۆزسیۆنە سوریەكان و
بەرگری یەمەنی ل��ەدژی حوسیەكان دەك��ەن و ،زۆرینەی
ئەندامەكانی یان زۆربەیان سەر بە رێكخراوی « كۆمەڵەی
ئەنصارولشەریعە» و» ئەنجومەنی موجاهیدانی ئەندەنوسیا
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«ن و ،هەردوكیان ئاشكراو نارساون الی دەسەاڵتداران و
هیچ رێوشوێنێك لەدژیان ناگیرێتەبەر وەك رێكخراوێك یان
دامەزراوەیەك ،بەاڵم هەندێك لە ئەندامانی ئەم دوو رێكخراوە
روبەڕوی زیندانیكردن بوونەوە بەهۆی پەیوەندیكردنیانەوە
بەهەندێك لەچاالكیە جیهادییە ناوخۆیی و دەرەكیەكانەوە
یان بەهۆی تۆمەتباركردنیان بەهۆی پەیوەندیان بەوانەوە كە
تێوەگالون لەتەقینەوەكان یان هێرشە ناوخۆییەكاندا ،ئەوەش
هاوكێشەیەكە وا دەردەكەوێت نامۆبێت و هەڵگری كۆمەڵە
راڤەیەكی ئەمنی بێت ،بەاڵم لەوانەیە هەڵوێستی حكومەت
بگۆڕێت لەم دوو رێكخراوە ئەگەر هاتوو رێككاریەك كرا لە
یاسای تیرۆرداو ئاسانكاری وكرد بۆ حكومەت ئەو كۆمەڵە
یان گروپانە یاساغ بكات كە هەندێك لە ئەندامەكانی
تێوەگالون لە كاری چەكداری یان تەقینەوەكان ئەگەرچی
بەشێوەیەكی یاساییش تۆماركرابن .بەاڵم ئەمڕۆو تا ئەم
ساتەش ئەم رێكخراوانە بەئاشكرا كاردەكەن بانگەخوازیانەو
شوێنكەوتوویانەو فێركاریانە ،لەكاتێكدا رەنگە ئەندامەكانی
بەشداری لەجەنگدا بكەن لەهەندێك شوێن كەوا كۆمەڵە
جیهادییەكان بەر كراوەیان تێیدا هەیە وەك ئەوەی لەسوریا
هەیە.
 .2ئەو گروپانەی كە الیەنگری رێكخراوی دەوڵەتی ئیسالمین:
ئەم گروپانە لەسەر ئاستی بایەخێكی راگەیاندنی فراوانیان
پێدرا لەسەر ئاستی ناوخۆیی و نێودەوڵەتی س��ەرەڕای
كەمی ئەندامەكانی بە ب��ەراورد بە كۆی رەوتی جیهادی
یان ئیسالمی بەشێوەیەكی گشتی .ئەوەش جێی سەرنجدان
بوو كە دادگای ئیدەنوسیا لە نۆی شوباتی  ،2016بەچەند
ماوەیەكی جیاواز سزای زیندانیكردنی سەپاند بەسەر حەوت
ئیدەنوسیدا بەهۆی الیەنگریان لە رێكخراوی دەوڵەت یان
پشتیوانیكردنیان لێی یان تەنها بەهۆی چوونیان بۆ سوریا
( ،)12پۆلیسی ئیندەنوسی باس لە لیستێكی درێژدەكات لەو
شانە و كۆمەاڵنەی كە الیەنگری رێكخراوی دەوڵەتن یان
ئەوانەی هەڵگری فیكری ئەون یان ئەوانەی كە ئەندامەكانی
چوون بۆ سوریا ،كە زەحمەتە لەئەمڕۆدا لە بوونیان و ئەو
ژمارانەیان كە ماونەتەوە دڵنیابینەوە( ،)13بەاڵم ئەوەی

دەكرێت لێی دڵنیابینەوە كە دوو گروپی سەرەكی هەن:
* یەكەم :ئەو الوە ئەندەنوسیا نەی كە چوون بۆ سوریا:
ئەمانە ئێستا لەوێن و چەندین تۆماریش دەركەوتن كە هی
ئیندەنوسیەكانن و باس لە بوونیان دەكەن لەسوریا لەو
ناوچانەدا كە لەژێر فەرمانڕەوایی رێكخراوی دەوڵەتدایە(،)14
ژمارەكانیشیان لەنێوان سەد بۆ هەزار كەسدایە ،بەاڵم مەرج
نیە هەر ئیندەنوسیەك چوو بۆ سوریا پەیوەندی بە رێكخراوی
دەوڵەت (داعش)ەوە بكات هەیان چوونەتە ناو بەرەی نورصە
(سەر بەئەلقاعیدەیە) ،هەشیان ڕۆیشتوە بۆ كاری خێرخوازی
و بەشداری لەكۆكردنەوەی بەخشینەكان و پێشكەشەكردنی

بزوتنەوەی دارولئیسالمی مێژوویی لەماوەی
دەیەكانی رابردودا دابەشبووە بۆ چەندین كۆمەڵە،
بەپێی وتەی بیرمەندانی ئەندەنوسی هۆكاری
ئەمە دەگەڕێتەوە بۆ نەبوونی میتۆدێكی فیكری و
سیاسی یەكگرتوو

یارمەتیە مرۆییەكاندا دەكات بە سورییەكان ،وێڕای ئەوەی
كەمێكیان پەیوەندیان بە كەتیبە سورییە ئۆپۆزسیۆنەكانی
ترەوە كردوەو ژماری ورد لەبارەی ژمارەكانیانەوە نیە.
دووەم :ئەوانەی لە ئەندەنوسیا بوونیان هەیە :گرنگرتینیان
« بزوتنەوەی موجاهیدینە لە خۆرهەاڵتی ئەندەنوسیا «(،)15
بەسەركردایەتی ئەبی وردە سانتۆسۆ ،هێشتا سەدان لە سوپاو
پۆلیس پڕۆسەی سەربازی لەدژیان ئەنجام دەدەن لەناو
دارستانەكانی (بۆسۆ)دا ،كە رەنگە تاكە پرۆسەیەكی سەربازی
بێت كەلەوێ بەرپایە لەدژی چەكدارەكان لە ئەندەنوسیا ی
ئەمڕۆدا ،كە لە  24كانونی دووەمی  2016چووە قۆناغێكی
نوێوە ،بە گردكردنەوەیەكی نوێی سویاو راودونانی نزیكەی
پەنجا كەس لە كۆمەڵەی سانتۆسۆ كە لە حوزەیرانی ساڵی
 2014بەیعەتی خۆیان بۆ رێكخراوی دەوڵەتی ئیسالمی
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راگەیاند (.)16
بەگەڕانەوە بۆ هێرشەكانی جاكارتا ،ئەوا لەدوای ئەو
هێرشانەوە قسەوباس لەناوەندە ئەمنی و تەرشیعی و
ئیسالمیەكاندا زیادیانكرد لەبارەی مەزندەكردنی ئەوەی
كە فیكری ئ��ەو الوان��ە پێیگەیشتووە ،لێكۆڵینەوەكانی
پۆلیسیش( -)17سەرەڕای خۆپارێزی زۆرێك لە رەوتی جیهادی
و رۆژنامەنوسە سەربەخۆكان لەگێڕانەوەی و-ئ��ەوەی كە
زیندانیە پێشوەكانی سەر بە رەوتی جیهادی كە ئازادكراون
باسیان كردوە( )18لەكۆیاندا ئاماژە بۆ چەند خاڵێك دەكەن:

ئ��ەو جیهادییانەی لە ئەندەنوسیا بوونیان هەیە
گرنگترینیان « بزوتنەوەی موجاهیدینە لە خۆرهەاڵتی
ئەندەنوسیا» ،بەسەركردایەتی ئەبی وردە سانتۆسۆ ،کە
سوپاو پۆلیس پڕۆسەی سەربازی لەدژیان ئەنجام دەدەن
لەناو دارستانەكانی (بۆسۆ)دا

*ب��وون��ی الیەنگری ل��ەالی��ەن الوان��ی ئیندەنوسیەوە بۆ
ریًَكخراوی دەوڵەتی ئیسالمی لەعێراق و شام س��ەرەڕای
نەچوونی هەندێكیان بۆ سوریا یان عێراق لەوانەش ئامان
عبدالرحمن كە ئێستا بەتۆمەتگەلێكی پەیوەست بە تیرۆرەوە
زیندانیكراوە( ،)19سەرەڕای زیندانیكردنیشی ئەوا هێشتا
پەیوەندی بەهەندێك كەسەوە دەكات كە سەردانی دەكەن
و لەرێگەی وتارەكانیەوە كە لەسەر هەندێك تۆڕی ئینتەرنێت
ه��ەن( ،)20ئەگەریشی زۆرە ئەو چ��وار هێرشبەرەی كە
لەهێرشەكانی سەر جاكارتادا كوژران لەوانە بن كە بە فیكری
ئەم كاریگەربوو بن ،هەندێك لە جیهادییەكانیش بۆ ئەوە
دەچن (ئامان عبدالرحمن) ،بەوپێیەی لەبارەیەوە دەگێڕنەوە
هەڵگری بیرێكی «تەكفیریە) كە ئەو بیرە جیهادیە باوەی
تێپەڕاندوە كە لە ئەندەنوسیا دا هەیە ،ئامانجی هێرشەكان
چیدی بۆ سەر بەرژەوەندیە خۆرئاواییەكان نیە بەڵكو دەزگا

ئایدیا دیپلۆماتیك

ئەمنیەكانی خودی دەوڵەت دەكرێ،ە ئامانج ،بۆیە هەندێك
لە جیهادیەكانی تر پێیان وایە ئامان عبدالرحمن فیكرێكی
دەرچوویچ هەیەو تێزەكانی رەت دەكەنەوە.
* لەدیارترین نیشانەكانی ئەم بیرە یاخیبوونە لە حكومەت
و هەوڵدان بۆ جواڵندنی شۆڕشێكی چەكدار ل��ەدژی و
رەتكردنەوەی رژێمی ئێستای واڵت بەتەواوەتی ،لەناویشدا
پێنج بنەماكە( )21كە بە بنچینەی ئایدۆلۆژیای دەوڵەت
دادەنرێن ،بۆیە ئامان عبدالرحمن داوا لە حزبە ئیسالمیەكان
دەكات بەشداری لە سستمی دیموكراسیدا نەكەن و وریاییان
پێدەدات لە دووبارەبوونەوەی ئەوەی بزوتنەوەی ئیخوان
موسلمین لەمیرصو بەرەی ئیسالمی بۆ رزگاركردنی جەزائیر
تووشیان هات ،بۆیە هەتا ناكۆك بوو لەگەڵ هاوەڵەكانی لە
خوێندن و وانەوتنەوەی لە پەیامنگا شەرعیەكان لە رەوتی
سەلەفیدا.
شیاوی باسە ئامان عبدالرحمن بڕێكی زۆر زانستە
شەرعیەكانی وەرگرتوە بەاڵم نەزنراوە لێیەوە سەر بەهەر
بەرەیەكی جەنگ بووبێت لە جیهانی عەرەبی و ئیسالمی،
ئەمە كۆمەڵە پرسیارێكی وروژان��دوە لەبارەی چۆنیەتی
كاریگەربوونی بەبیرێك دژبوەستێتەوە لەگەڵ جیهادییەكانی
تردا لە ئەندەنوسیا  ،لەناویشیاندا ئەوانەی بەبۆچونەكانیاندا
چوونەوەو رەتكردنەوەی خۆیان راگەیاند لە پڕۆسەكانی ناو
ئەندەنوسیا دا بەوپێیەی زەوی بانگخوازیە نەك جەنگ،
بەبۆچوونی ئەوان رەوش و مەرجی خۆی هەیە وەك ئەوەی
ئەمڕۆ لەفەلەستین و سوریاو یەمەن روودەدات.
بەدوور لە تێبینیانەش ،لەناو رەوتی جیهادی ئەندەنوسیا
دا هەیە گومان لەڕاستی هێرشەكانی جاكارتا دەكات و هەتا
هێرشەكانی پێش ئەوانەش ،لەناو ئەوانەشدا عیرفان ئاواز،
سەرۆكی ئەنجومەنی موجاهیدنی ئەندەنوسیا  ،كە ئەوەی
رویداو بە «شانۆگەریەك پالن بۆداێژراو» وەسف دەكات
لەرێگەی سیناریۆیەكەوە تێیدا هێزە ئەمنیەكان هانی
كۆمەڵێك الو دەدەن بۆ ئەوەی كاری چەكدارانە یان تەقینەوە
ئەنجام بدەن بۆ بەدیهاتنی ئامانجە سیاسیە ناوخۆیی و
نێودەوڵەتیەكان( .)22هەروەها عمر عەبدە كە زیندانیەكی
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پێشووەو لەڕووی راگەیاندنەوە وا دەناسێرنێت كە شارەزای
ئەمنیەو ،دەڵێت :تەقینەوەكان بیانوی ئەوە دەداتە دەست
هێزە ئەمنی و یاساییەكان بۆ ئەوەی توێژێكی فراوان لە
رەوتی جیهادی و چاالكوانە ئیسالمیەكان بكەنە ئامانج،
ئەمەش دەبێتە هۆی شێواندنی كاری ئیسالمی بەشێوەیەكی
گشتی و بەهۆی هەڵەی هەندێكیانەوە و تێوەگالندنیان لە
تەقینەوەكاندا خەڵكانی بێتاوان دەكوژرێن.
هۆكارەكان و دیاریكەرەكانی ئایندەی رەوتی
جیهادی ئەندەنوسیا
ئەگەری ئەوە زۆرە كە رەوتی جیهادی لە ئەندەنوسیا دا
لەئێستاداو بەهەموو جۆرە قوتابخانەكانیەوە مبێنێتەوە،
هەروەها رەنگە هێرشەكان و تەقینەوەكان دووبارە ببنەوە،
كۆمەڵێك لەهۆكارە كاریگەرەكانیش رۆڵ دەگێڕن لە روودانی
ئەوەداو لە دیاریكردنی ئایندەی جیهادییە ئیندەنوسیەكاندا:
 .1ئاراستە ئایدۆلۆژیەكانی دەوڵ��ەت :رەوت��ی جیهادی
ل��ە چ��ل��ەك��ان��ی س����ەدەی راب������ردودا دەرك�����ەوت وەك
بەرپەرچدانەوەیەكی رەوت��ی نەتەوەیی و لەبەرامبەر
سیاستەكانی دەوڵەتو بەردەوامبوونی لەسەر هەڵوێستی بۆ
چەندین دەیە ،ئەم هۆكارەش وەك دیاریكەرێك دەمێنێتەوە
بۆ ئاراستەكانی لەئایندەدا ،بەتایبەتی لەڕووی نزیك یان
دوریی دەوڵەت لەوەی كە بزوتنەوە ئیسالمیەكان داوای
دەكەن بەگشتی ،هەروەها بەرووی پەرچەكدراری حكومەت
لەداوی هێرشەكانەوە .ئەوەش روون بۆتەوە كە هەركاتێك
تەقینەوەكان روودەدەن یەكسەر حكومەت دەست دەكات
بەباسكردن لە رێككاریكردنی یاسا ئەمنیەكان بۆ ئەوەی
دەستكراوەتر بێت لەگرتنی گومانلێكراوەكان بەبێ هیچ
كۆتێك ،هەردەمیش هەندێك دامەزراوەو پەیامنگای ئایینی
بەوە تۆمەتبار دەكرێن كەالوانێك بەرهەم دێ،ن هەڵگری
«بیری توندڕەون» ،كەچی بەرپرسان لەوەزارەتی كاروباری
ئایینی بەتەواوی رەتی ئەمە دەكەنەوە( ،)24كە هیچ كام
لەم دام��ەزراوەو پەیامنگایانە هیچ پەیوەندیەكی نیە بە
تەقینەوەكانەوە ،هەروەك چۆن زۆرجار دەوڵەت پەنادەباتە

بەر وتارە فەرمیەكەی لەكۆمەڵەی نەهزەی زانایان كە بەم
سەركردایەتیەی ئێستایەوە رێبەرایەتی «گوتاری ئایینی
فەرمی» دەكات لە روبەڕوبوونەوەی رەوتی جیهادیدا (،)25
بەڵكو لەدژی رەوتە پارێزگار یان سەلەفیەكان دەوەستێتەوە.
وا دیارە ئەم نزیكردنەوەیەی حكومەت دوورە لە واقیعی
گوتاری واعیزی لەئەندەنوسیا دا ،بەتایبەتی كە سیاسەتە
ئەمنیەكان واڵت بەرەو رەشبگیریی دەبات و توڕەیی رەوتە
ئیسالمیە جیاوازەكان دەوروژێنێت (.)26
 .2ب��ەرەو خراپچوونی سیاسەتە ئەمنیەكان :سیاسەتە
ئەمنیەكان رەنگە سەركەوتووبن لە زاڵبوون بەسەر زۆرێك لە
شانەكانی جیهادییەكان بەاڵم توڕەییان زیاتر دەكات ،ئەوان
پێیان وایە هێزی  88بۆ روبەڕبوونەوەی تیرۆر بەهەمان
جدییەت روب��ەڕووی جوداخوازەكانی رێكخراوی بابوای
سەربەخۆ نابێتەوە كە مۆركێكی مەسیحی هەیە ،مشتومڕی
سیاسی و راگەیاندنیش لەبارەی ئەوەیە كە پێویستە رێككاری
بكرێت لەیاساكان ،رێككاریەكان و بۆزیادكردنەكانیش ئەگەر
كران ئەوا لەدیدی یاساناسەكانەوە بوار لەبەردەم پێشێلكردنی
مافەكانی مرۆڤدا دەكاتەوە ،لێرەوە یاساناسەكان پرسیارگەلێك
دەرووژێنن لەبارەی تونای ئەم رێككاریانەوە لەرێگیریكردن
لەهەڵگرتنی چەك یان ئەنجامدانی تەقینەوەكان یان
هەڵوێستی «یاخبوون لەدژی دەوڵەت» لەنێو جیهادییەكان و
ئەوانی تردا بەرپا دەكات (.)27
 .3دەستوەردانی دەرەكی :بەیاننامەی بەرگری ئیسالمی ()28
ئاماژە بۆ ئەگەری تێوەگالنی «هەوا َڵگری بیانی» دەكەن
لەپشت ئەنجامدانی تەقینەوەكانی جاكارتاوە ،ئەمەش بەڕای
عمر عەبدە كە پێشرت ئاماژەمان پێكرد ،كەسانێكی تریش كە
هەمان ئاراستەیان هەیە هاوڕی ئەمن كە دەزگا ئەمنیەكان
لەو هێرشانەدا تێوەگالبن و ب��واری كردۆتەوە لەبەردەم
هەندێك لە جیهادییەكاندا بۆ ئەوەی پالنەكانیان جێبەجێ
بكەن بێئەوەی دەسەاڵتداران كارێك بكەن بۆ رێگریكردن
لێیان ،بەگوزارشتی ئەو »:رەنگە ئەمە ناوبنێین شانۆگەری،
بەتایبەتی ئەگەر زانیامن ئ��ەوەی هێرشەكەی جاكارتای
ئەنجامداوە بەفەرمانی كەسێك دەجوڵێنەوە كە لەناو
ژمارە ( )27-26کانونی یەکەمی 2016
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زینداندایە كەئەویش «ئامان عبدالرحمن» كە ئەو سەرەڕای
زیندانیكردنی بەردەوام لەرێگەی ئەنتەرنێتەوە پەیوەندی
هەیەو وتارو بیرۆكەكانی باڵودەكاتەوە ،بەپێی شیكاری ئەو
ئەگەر جێبەجێكاری ئەم پالنە رێكخراوی دەوڵەتی ئیسالمی
بوایە ئەوا ژمارەی قوربانیەكان زیاتر دەبوون و ئامانجەكەش
رونرت دەبوو()29
هەندێك لەسەركردەكانی رەوت��ی جیهادی پێیان وایە
نوێبوونەوەی تەقینەوەكان یان هێرشەكان -كە بەشێوەیەكی
گشتی هیچ سەركەوتنێك بۆ رەوتی ئیسالمی بەدی ناهێنێت
– پەیوەستە بە دەستوەردان یان ئاسانكاری ئەمنی مەبەست
پێی سودوەرگرتنە لەو روداوانە بۆ ئامانجگەلێكی جیاواز،
یەكەمیان پەیوەندی هەیە بەالوازكردنی كۆمەڵە ئیسالمیە
چاالكەكان یان جیهادییەكان بەگشتی بەهۆی تێوەگالنی
هەندێكیان لە كارە تەقینەوەكان یان هێرشەكان ،كە هیچ
كەڵكێك بەدی ناهێنێت بۆ زۆرینەی موسڵامن لەئەندەنوسیا
 ،لەبەرامبەردا بەهێزكردنی دڕكی الینە سیاسیەكانی تر كەلەم
دۆسێیەدا ئامرازێكی ئاسان دەدۆزێتەوە بۆ باشكردنی رەوشی
فەرمی و كۆمەڵگەیی خۆیان.
 .4قەڵەمڕەوی كەمینە ئاینیەكان :ئەم رەهەندە زیاتر
لەروخسارێكی هەیە ،لە ه��ەردوو دەیەكانی حەفتاو
هەشتاكاندا قەڵەمڕەوی كەمینەی مەسیحی خ��ۆی لە
چاالكیەكانی بەمەسیحیكردندا دەبینەوە كە توڕەیی رەوتە
ئیسالمیەكانی دەوروژاند ،روخساری دووەمیش ئەوەی كە
لەساڵی  1998رویدا لە ملمالنێكان لەنێوان موسڵامنەكان و
مەسیحیەكان لەخۆرهەاڵَت و باكوری ئەندەنوسیا  ،ئەم كارەش
رەنگە دووبارەبێتەوە لەوپەڕی خۆرهەاڵتی ئەندەنوسیا دا
لەسایەی مەترسیەكانی جموجوڵەكانی جوداخوازەكان كەوا
كەسایەتیەكانیان پەیوەستكراوە بە كەنیسە ناوخۆییەكان
و الیەنە دەرەكیەكانەوە .بەاڵم رەگەزی سێهەمی نوێ كە
لەگۆرەپانی سیاسیدا دەستی بەدەركەوتن كردوە لەماوەی
چەند ساڵی كەمی راب���ردودا ،دەركەوتنی ن��اوی كۆمەڵە
سیاسیەكە لەحكومەتی ناوەندی و كارگێڕیە ناوخۆییەكان،
مەسیحیەكان ی��ان ئ��ەوان��ەی كە بنچینەیەكی چینیان

ئایدیا دیپلۆماتیك

هەیە(مەسیحیەكان و بوداییەكان) ،بەمەش قەڵەمڕەوی
سیاسی خۆیان تێدەپەڕێنن ،بەشێوەیەك نەتەوەی چینی
بەوە نارساون كە دەستیان بەسەر جومگە بازرگانی و داراییە
گرنگەكاندا گرتوە لەواڵتدا ،بەاڵم كۆمەڵە كەسایەتیەكی دیار
لێیان دەستیان بەچاالكی ك��ردوە لەجیهانی سیاسەتدا چ
لەرووی پارەداكردن و چ وەك مومارەسەش ،سەرەڕای ئەوەی
یاساش مافی بەشداریكردنی سیاسی بۆ هەموو هاواڵتیان
دەستەبەركردوە بەجیاوازی رەگەزو ئاینیانەوەو نەیاریی
لەالیەن هیچ كەسێكەوە نیە لەسەر ئەمەو بۆ هەموو
نەتەوەو شوێنكەوتە ئاینیەكان وەك یەكە .بەاڵم فراوانبوونی
قەڵەمڕەوی غەیرە موسڵامنەكان دەبێتە مایەی توڕەكردنی
هەندێك لە نەتەوەیی و ئیسالمیەكان ،ئەگەر سااڵنی دواییش
هەڵكشانی كەسایەتی سیاسی نوێ بەخۆوە نەبینێت لەهەر
رەوتێكی ئیسالمی و نەتەوەیی و نیشتامنی كە لەسەر شانوی
سیاسی بەدیاربكەوێت ئەوا ئەمە لە مەترسی ئیسالمیە
پارێزگارەكان و نەتەوەییەكان و بەڵكو خەڵكە گشتیەكە زیاتر
دەكات لەوانەی خۆیان بە الوازتر دەبیننەوە لەرووی سیاسی
و خاوەندارێتی موڵكەكان و بەرژەوەندیە بازرگانیەكانەوە،
هەندێك لەنوسەرانی رەوت���ی جیهادییش ل��ە رێگەی
نوسینەكانیانەوە وریایی لەو دەرئەنجامە دەدەن ،ئەگەریش
هەر ئاڵۆزیەك رویدایەوە ئەوا دەركەوتنەوەی سەرلەنوێ
جیهادییەكان كارێكی پێشبینیكراوە بەتایبەتی ئەگەر چەند
الیەنێكی دیاریكراو تێیاندا چەكێكی كاریگەری بینیەوە بۆ
یەالیكردنەوەی هەڵوێستەكان.
 .5كارلێك لەگەڵ مەسەلە عەرەبی و ئیسالمییەكاندا،
لە ب��ارەی جیهانەوە ئیلهامبەخش و بزوێنەرو ،بەڵكو
دیاریكەرێكی گرنگ دەبێت بۆ ئاراستە جیهادییەكان لە
ئەندەنوسیا دا ،هەروەك چۆن كاریگەر بووە بەئەدەبیاتی
جەنگ لە ئەفغانستان و مەسەلەی فەلەستینی و كشمیری
و مۆرۆیی لە فیلیپین ،دواجاریش شۆڕشی سوریاو یەمەن.
هەروەها دەرئەنجامەكانی شۆڕشەكانی بەهاری عەرەبی
و ملمالنێ تایفی و هەرێمیەكان هەموو ئەمانە بێگومان
كاریگەریان دەبێت لەسەر رەوتی جیهادی لە ئایندەدا،
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هەروەها بەشداریكردنی ئیندەنوسیەكان لەمرۆدا شانبەشانی
رێكخراوی دەوڵ��ەت لەسوریا ،لەبەرامبەر رەتكردنەوەی
رێكخراوی دەوڵەت لەالیەن هەندێكی تریان و الیەنگریان بۆ
گروپە ئۆپۆزسیۆنە چەكدارەكانی تری سوریا (.)30
 .6باشبوونی یان خراپبوونی ك��اری حزبە ئیسالمیەكان:
بەپێچەوانەی بەشداریكردنی ئیسالمیەكانەوە لە حكومەتی
پێشوو لەماوەی دە ساڵی فەمانڕەوایی سەرۆكی پێشوتر
سۆسیلۆ بامبانگ یودویونو ( ،)2014-2004ئەوە روونە
كاریگەری ئیسالمیەكان لەدورستكردنی بڕیاری سیاسیدا
پاشەكشەی ك��ردوە لەماوەی حوكمی سەرۆكی ئێستادا،
جۆكۆ ویدۆدۆ هەر لە كۆتاییەكانی ساڵی  ،2014هەروەها
بەهۆی الوازی چاالكی زۆری��ن��ەی سەركردەكانی حزبە
ئیسالمیەكان ئەمەش بۆتە مایەی رەخنەی رەوتە ئیسالمیەكان
كە رێكخراوەكان و كۆمەڵەكان و دام��ەزراوە مەدەنی و
فێركاریەكان نوێنەرایەتی دەكەن و لەدەرەوەی ئەو حزبانەوە
چاالكیەكان ئەنجام دەدەن ،ئەوانەش رەوت��ە پارێزگارە
نوێكاننی خەریكە بەدیاردەكەون و دەبنە جێی سەرنج ،لەناو
ئەو رەوتە جیهادیانەشدا ئەگەریش لەماوەی دەیەی ئایندەدا
ناو و هێزی سیاسی نوێ نەینە پێشەوە ،ئەوا پاشەكشەی
ئاست و قەڵەمڕەوی ئیسالمیەكان لە سستمی سیاسیدا ئەوا
حاڵەتی نائومێدبوون قوڵرت دەكاتەوە الی توێژە ئیسالمیەكانی
ئەندەنوسیا و رەنگیشە ببێتە مایەی بەهێزكردنی هەڵوێستی
رەتكردنەوەی رژێمی حوكمڕان و دەوڵەت.
 .7ئیسالمیزەكردن یان عەملانیزەكردنی رێساكان و یاساكان:
ئیسالمیەكان نایانەوێت ئەو شەریعەتانە بسەپێنن كە توڕەیی
غەیرە ئیسالمیەكان دەوروژێنێت ،بەاڵم بەها ئەخالقیەكان و
رۆحی مەبەستەكانی شەریعەتی ئیسالمی لەناو ئەو یاسایانەدا
ئامادەباشی هەیە كە خاوەن رەهەندێكی كۆمەاڵیەتی و
ئابوریە ،ئەمە لەكاتێكدا كەئەم دیمەنە رەنگە ئەو جیهادیانە
رازی نەكان ئەوانەی پێیان وایە ئەوەی كراوە لە ئیسالمیزەكردن
لە رێساكان و سیاسەتەكاندا بەس نیە ،بەتایبەتی لەسایەی
ئاراستەكانی حكومەتی جۆكۆ وبدۆدۆ كە بریتیە لە بەشداری
پێكردنیەكانی ئیسالمییانەی الوازتر ئەمەش لەو كاتەی واڵتە

بەرەو ئاراستەی دیموكراسی چوو لەساڵی 1998وە رەوشەكان
وا دەردەك��ەون عەملانی و لەسیاسەتەكاندا زیاتر بەالی
ئەدژیهای چینیدا دەڕۆن ،لەبەرئەمە مەسەلەی جێبەجێكردنی
شەریعەت و بەئیسالمكردن ئامادەیی دەبێت و رەگەزێكی
كاریگەرو بزوێنەری رەوتی جیهادی دەبێت لەئایندەدا(،)31
هۆكاری یەكەمیش لەپشت دەركەوتنی رەوتی مێژوویی
دەوڵەتی ئیسالمیەوە بەپێی گوتارەكەی بێبەشبوونی گەلی
ئیندەنوسی موسڵامنە لەمافی جێبەجێكردنی شەریعەتی
ئیسالمی كە زۆرینەی گەل بڕوایان پێی هەیە دوای خەبات
لەدژی داگیركەرو ،پاشان زاڵبوونی رەوتی نەتەوەیی عەملانی.
 .8دەركەوتنی مەزهەبگەرایی و ئەگەرەكانی روبەڕبوونەوە:
لەخاڵەكانی مشتومڕ كە زیاتر گەرمن -لەپێگەكانی تۆڕە
كۆمەاڵیەتیەكان لەنێوان رەوت��ە ئیسالمیە جیاوازەكانی
ئەندەنوسیا دا -بابەتی ملمالنێیە لەسوریاو یەمەن و عێراق،
كە جەمسەرگیرییەكی توندی بەرپایكردوە لەنێوان الوانی
ئیندەنوسیدا ئەوانەی كە بایەخ بە مەسەلەی ئایینی و عەرەبی
دەدەن ،ئەمەش دوای دەركەوتنی بزوتنەوەی شیعەگەری
دێ��ت ل��ەم��اوەی سێ دەی��ەی راب��ردو لە ئەندەنوسیا دا،
هەروەها بەهۆی نارونیی هەر سیاسەتێك یان وێناكردنێكی
ئاشكرای دەوڵەت لەبەرامبەر ئ��ەوەدا ،ئەمەش وا دەكات
لەسااڵنی ئایندەدا ببێتە مایەی روبەڕووبونەوە بەتایبەتی
ئەگەر حكومەت دەستپێشخەری سیاسەتێكی خێرای نەكرد
بۆ ئەوەی مافەكان و ئاشتی و پێكەوە ژیانی كۆمەاڵیەتی
بپارێزێت ،لەبەرئەوەی ئەم مەسەلەیەش لە كارە پێشینەكانی
وەزارەت��ە پەیوەندیدارەكانی كاروبارە ئاینی و یاساییەكان
نیە لەمڕۆدا( ،)32ئەوا ئەندەنوسیا خەریكە جموجوڵێكی
میلیی بەخۆوە دەبینێت لەهەندێك لەپارێزگاكاندا بۆ
روبەڕبوونەوەی هەڵكشانی ئێرانی لەواڵتەكەیاندا بێ ئەوەی
چاوەڕوانی هەر هەڵوێستێكی فەرمی لەحكومەتەوە بكەن.
ئەگەریش هەموو ئەمانە بەردەوام بن ،لەدیدی چاودێرانی
دیمەنەكەوە ،ئەوا الوانی سەر بە رەوتە جیهادییەكان یان
رەوتەكانی تر روبەڕوی ئەو رەوشە دەبنەوە ،رەنگیشە ئەمە
لەبەرژەوەندی هەندێك الیەن بێت كە روبەڕوبوونەوە لەنێوان
ژمارە ( )27-26کانونی یەکەمی 2016
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ئەو دووالیەنەدا توندتر بكات ئەمەش بۆ الوازكردنی زۆرینە
موسڵامنەكان لەڕووی سیاسی و ئابوری و كۆمەاڵیەتیەوە.
پوختە
ئەوەی لە گۆرەپانی ئیندەنوسیدا دەنارسا بەناوی رەوتی «
بزوتنەوەی دارولئیسالم» كەمینەیەك بوو لەرووی ژمارەوە،
هەروەها ئەمەش رەوش��ی ئەم ئاراستەیە كە هەندێك
لەالیەنگرانی ئێستا ئااڵی رێكخراوی دەوڵەتی ئیسالمی
لەعێراق و شام (داعش) بەرزدەكەنەوە ،ئەوان ئەگەر ژمارەیان
لەهەندێك كاتی چاالكیاندا گەیشتە چەند هەزار كەسێك
ئەوا ئەمە حاڵەتێكی دەگمەنە بەڵكو زۆربەی جار ژمارەیان
بەدرێژایی مێژوویان كە نزیكەی نیو سەدەیە كەم دەبێتەوە
بۆ تەنها چەند سەد كەسێك ،لەكاتێكدا بزوتنەوە ئیسالمیە
سەرەكیەكان لەواڵتدا دەگەنە ملیۆنان كەس .بەاڵم ئایندەی
رەوتی جیهادی و جیاوازی ئامادەبوونی لەنێوان هێزو الوازیدا
پشت دەبەستێت بە كۆمەڵێك هۆگار كە لەدیارترینیان لەسەر
ئاستی دەرەكی :كاریگەریە عەرەبی و ئیسالمیەكانە كە سنور
تێدەپەڕێنن لەمەسەلەكان یان كۆمەڵە جیهادییەكان ،لەسەر
ئاستی ناوخۆییش ئاستی كاری حزبە ئیسالمیەكانە پێشكەوتن
بێت یان بۆدواگەڕانەوە ،سیاسەتە ئەمنیەكان و شێوازەكانی
مامەڵەكردن لەگەڵ چاالكوانە ئیسالمیەكاندا و ،هەڵكشانی
بانگخوازیە مەسیحیە ج��وداخ��وازەك��ان و ئاورتەبوونی
مەزهەبی ئێرانی ،هەموو ئەو هۆكارو كارتێكەرانە پاڵ بە
رەوتی جیهادیی و گوتارەكانیەوە دەنێت كە لەسەر شانۆی
ئیندەنوسی بەدیاربكەوێت.
پەراوێزەكان
 - 1بڕوانە جەزیرە نێت :إندونیسیا تتعرف علی منفِّژی هجامت جاكرتا،
 15ینایر/كانون الپانی 2016
15/1/http://www.aljazeera.net/news/international/2016
 - 2روژنامەی االنكوایریر الفلبینیە 8 ،مارس/ێژار .2016
- 3كارتوسوویرگۆ چاالكوانێكی نیشتامنی نارساوبوو لەنێو موسڵامنەكانی
دورگ��ەی ئەرخەبیلی هیندی خۆرهەاڵتیدا ،بەوشداریكردن لە
رێكخستنی خۆبەخشەكانی حزب الله كە باڵێكی ئەنجومەنی شورای
موسڵامنانی ئەندەنوسیا بوو (ماشومی).
ئایدیا دیپلۆماتیك

 - 4شیاوی باسە ،دوای ششكستخواردنی شۆڕشەكانی بزوتنەوەكانی
دارولئیسالم لە هەرێمە ئیندەنوسیەكان لە ناوەڕاستی شەستەكاندا،
سەركردە نارساوەكانی ئەم رەوتە لەبەرچاو دیار نەمان هەندێكیان
كوژران و ئەوانی تر خۆیان راستی حكومەت كردو هەندێكی تریشیان
لەالیەن دەوڵەتەوە لێبوردنیان بۆ دەرچ��وو بۆ كۆتایی هێنان بە
فاكرتەكانی مانەوەی ئەم ڕەوتە.
 - 5ئەم ناوە دەركەوت وەك ئەوەی هی كۆمەڵەیەكی جیهادیی بێت
لە حەفتاكانەوە  ،زۆربەی سەرچاوەكان باس لە تێوەگالنی یەكێك
لە وەزیرەكانی حكومەتەكەی سۆهارتۆ دەك��ەن بۆ پالندانان بۆ
كۆكردنەوەی ئەوانەی هەڵگری فیكری جیهادیین یان كاریگەرن بە
بیرۆكەكانی بزوتنەوەی مێژوویی دارولئیسالم.
 - 6كین كونبوی،ئینتیل :هەواڵگری ئەندەنوسیا لەناوەوە،ئیكوینوكس
بیلیشینگ ،جاكرتا  ،2004ص .137-145
 - 7دەكرێت بگەڕێیتەوە بۆ لیژنەی بێسەروشوێنان و قوربانیانی
توندوتیژی لەئەندەنوسیا  ،كە راپۆرتی متامنەپێكراوی دەرك��ردوە
لەبارەی هەندێك روداوەوە كە تێیدا مافەكان پێشێلكراون لەماوەی
سااڵنی فەرمانڕەوایی سۆهارتۆدا.
Alanshari, Fauzan, The posonese Tragedy, forum for. - 8
Muslim struggle and contact, Jakarta, 2007
 - 9بەپێی زانیاریەكانی دەستەی نیشتامنی بۆ بنبڕكردنی تیرۆر .لە 18
كانونی دووەمی ساڵی  2016باڵوكراوەتەوە.
 - 10راپۆرتی كەناڵی ئەلجەزیرە لەبارەی دادگایكردنی ئەبی بەكر
باعەشیر ،ئەمیری ئەنجومەنی موجاهیدنی ئەندەنوسیا  ،صهیب جاسم
لە جاكارتاوە.
h ttp : / / w w w. a l j a z e e r a . n e t / p r o g r a m s /
/12/12/newsreports/2011
 - 11دیدارێك لەگەڵ نوسەر حارس ئەمیر فەالح -بۆ ئامادەكردنی
راپۆرتی َبكی تەلەفزیۆنی بۆ كەناڵی ئەلجەزیرە رۆژی  15كانونی
دووەم.2016/
 - 12یەكێكیان زیندانی كرا بەهۆی بەرێوەبردنی پێگەیەكی ئەلەكرتۆنی
پشتیوانی لە رێكخراوی داعش دەكردو بانگەشەی جەنگانی دەكرد
یەكێكی تریشان تاوانباركرا بەوەی یارمەتی ئیدەنوسیەكانی داوە
بۆ ئەوەی بچن بۆ سوریا ،ئەوی تریان هەوڵیدا بچێت بۆ سوریا بۆ
پەیوەنیكردن بەدەوڵەتی ئیسالمیەوە چوارەمیشیان رۆیشت بۆ ئەوێو
پەیوەندی بە رێكخراوەكەوە كردو پاشان گەڕایەوەو پێنجەمیشیان
پسولەی بۆ هەر كەسێك دەبڕی بیویستایە بچێت بۆ سوریاو شەشەمیان
چوو بۆ سوریا لەگەڵ سەركردەیەكی ئیندەنوسی لە رێكخراوی داعش
كە ناوی ئەبو جوندەلە.
 - 13بەپێی لێدوانەكانی پۆلیس ،رەوتی جیهادی لەئەندەنوسیا دا
دابەش دەبێت بۆ سێ گروپ ،جەماعەی ئیسالمی كە بەرژەوەندیە
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خۆرئاواییەكان دەكاتە ئامانج ،گروپی تەوحیدو جیهاد ئەوەی رای
پێچەوانەی مئی هەبێت تەكفیری دەكات و ،رەوتی دەوڵەتی ئیسالمی.
 - 14لەو ڤیدیۆانەی كە باڵوكراونەتەوەhttps://www.youtube.
com/watch?v=tlUliMSNwSI
https://www.youtube.com/
watch?v=tlUliMSNwSI
15-https://www.youtube.com/watch?v=JR4CVYMrQGg
 - 15بەپێی ئەو زانیاریانەی كە باڵوكراونەتەوە سانتۆسۆ وەك
جەنگاوەرێك دەستی پێكردوە لەگەڵ جەنگاوەرەكانی تركە لەناوچە
جیاجیاكانی ئەندەنوسیا نوە كۆبوبونەوە ساڵی 1998و دواتر بۆ
روبەڕوبوونەوەی مەسیحیەكان لەناوچەی بۆسۆ لەدورگەی سوالویزی،
پاشان ساڵی  2003بەتۆمەتی هەڵگرتنی چەك زیندانی كراو دوای
ئازادكردنی لەگەڵ جیهادییەكانی ت��ردا ك��اری كرد بۆ بونیادنانی
سەربازگەیەك لە لەناو دارستانەكانی بۆسۆ لەنێوان سااڵنی -2009
.2013
 - 16لەماوەی ساڵ و نیوێكداو سانتۆسۆ هێزی  88بەوە تۆمەتبار
دەكات كە ئامرازێكە بەدەست ئوسرتالیاو ئەمریكاوە.
 - 17سەرۆكی پۆلیسی ئیدەنوسیا بەدرەدین هایتی كە سێ شانەی
تیرۆریستی هەن لەناو جاكارتادا ئەمەش لەمیانەی لێدوانی بۆ
رۆژنامەنوسان رۆژی  15شوباتی ساڵی .2015
 - 18كۆمەڵێك لە رۆژنامەنوسان و نوسەران ،گۆڤاری متبۆی هەفتانەی
ئیندەنوسی  7شوباتی ساڵی  2016الپەرەكانی .37-28
 - 19ساڵی  2004حوكمی زیندانیكردن درا بەسەر ئەمان عبدالرحمن
بۆ ماوەی حەوت ساڵ بەتۆمەتی هەوڵدان بۆ ئەنجامدانی كاری
تەقینەوە.
20-Group of Editiors,Operasi Doktrin Takfir Ekstream,
101-Gatra magazine, pp 91
 - 21پێنج بنەما جێگیركراوەكە لە دەستوری واڵت��دا ساڵی 1945
كە ئەندەنوسیا لەدیدی زۆرینەی دەستەبژێرو زۆرینەیەوە یان
سیاسیەوە دەكاتە دەوڵەتێكی یەكگرتوو نە ئیسالمی و نە عەملانیە،
بڕوابوون بەخوا یان بە یەك خودا ،مرۆڤایەتی دادپەروەرو شارستانی،
یەكێتی ئەندەنوسیا و ،سەركردایەتیكردنی واڵت بەدانانی ولەسەر
بنچینەی راوێژكردن و نوێنەرایەتیكردنی دەنگی گەل و دادپەروەری
كۆمەاڵیەتی.
 - 22عرفان ئاواز سەرۆكی ئەنجومەنی موجاهیدینی ئەندەنوسیا
روداوەكەی بەشانۆگەری وەسفكرد كە پۆلیس پێویستی بەتەنها چوار
كاتژمێر هەبوو بۆ كۆتایی پێهێنانی.
- 23بەپێی لێدوانەكانی بەرپرسێكی دەستەی نیشتامنی بۆ بنبڕكردنی
تیرۆر  19پەیامنگای ئایینی بەفیكری توندڕەوی تۆمەتبار دەكات
(رۆژنامەی كۆمباس 2شواتی ساڵی .2016

- 24وەك لێدوانی بەرێوبەری كاروباری فێركردنی ئایینی و پەیامنگاكان
لەوەزارەتی كاروباری ئایینی رەتیكردەوە كە پەیامنگایەك هەبێت
هانی توندوتیژی و تیرۆر بدات و دژ بەدەوڵەت كاربكات رۆژنامەی
ریبوبلیكا  6شوباتی ساڵی .2016
- 25بەپێی بەیاننامەیەكی سكرتاریەتی حكومەتی ئیندەنوسی
لەبەرواری  5شوباتی ساڵی  2016سەرۆك جۆكۆ ویدودو داوای لە
سەرۆكی هەستانەوەی زانایان كردوە بەرێز عەقیل رساج ،بۆ ئەوەی
وتاربێژان لە وتارەكانیاندا دژی تیرۆرو توندڕەوی ببنەوە.
- 26منونەی ئەمە ناڕەزایی سەدان الوانی رەوتی ئیسالمی لەشاری
صۆلۆ لە جاوای ناوەڕاست ،رۆژی  15ئازری ساڵی  2016لەدژی
ئئەوەی ناویان لێنابوو پێشێلكاریەكان كە هێزی  88ئەنجامی دەدەن
بۆ بنبڕكردنی تیرۆرو داوای هەڵوەشاندنەوەی ئەم هێزەیان دەكرد.
- 27دەستاودەستكردنەكان لە پەرلەمانی ئینجەنوسی كە لەمبارەیەوە
دەستیان پێكرد ،هەروەها لە دەزگاكانی راگەیاندن لەماوەی چەند
هەفتەی رابردوودا لە بارەی ئەو مادانەوە كە دەویسرتا رێكارییان تێدا
بكرێت و زیاد بكرێن لە یاسای ژمارە  9ی ساڵی .2013
 - 28ئەو بەیاننامەی كە لە رۆژی تەقینەوەكەدا دەركرا ،لە  14كانونی
دووەم ساڵی .2016
 - 29لە سیمینارێكدا كە لە جاكارتا رێكخرا لە بارەی (پرسیارەكان و
مەسەلەكان لەبارەی تەقینەوەكانی سارینا و مامەڵەكردن لەگەڵیدا»
رۆژی  19كانونی دووەم .2016
- 30رێكخراوی زۆر لەهەموو رەوتە ئیسالمیەكان بەشداری دەكەن
لەهەڵمەتەكانی كۆكردنەوەی بەخشینەكان بۆ سوریا ،بەڵكو لەزۆرێك
لە پارێزگاكاندا ئەو بڕەی كۆدەكرێتەوە زۆر كەمە بەهۆی ناڕونی دیدو
بۆچونەكان لەالیەن زۆرێك لە ئیندەنوسیەكان سەبارەت بەوەی لە
سوریادا روودەدات.
 - 31لەدوایین كۆبونەوەی نیشتامنی ئەنجومەنی موجاهیدنی
ئەندەنوسیا لەشاری جوگجاكرتا ەلناوەڕاستی دورگەی جاوا ،بەیاننامەی
كۆتایی كە لە  22ترشینی دووەمی ساڵی  2015دەرچووە جەخت لە
وە دەكاتەوە ئەنجومەنەكە هەوڵ دەدات بۆ تۆماركردنی داواكان
لەهەردوو دادگای بااڵو دەستوری لەدژی بڕیارەكانی دەوڵەت كە زیان
بە بەرژەوەندیەكانی موسڵامنان دەگەیەنێت و رێگە لەجیچبەجێكردنی
شەریعەتی ئیسالمی دەگرێت.
* توێژەرو راگەیاندكار لە كاروباری باشوری خۆرهەاڵتی ئاسیا
سهرچاوه:
3 2 - h ttp : / / w w w. k e m e n a g . g o. i d / i n d e x .
php?a=berita&id=327907
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دوای رێکخراوی داعش،
داعشێکی نوێ

یەعقوب ئۆلیدۆرت
لە عەرەبییەوە :ئایدیا دیپلۆماتیک
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لـ

لە مانگی ئۆگۆستی 2016دا سەرۆک ئۆباما دڵنیایی ئەوەی دایە
پینتاگۆن کە دەوڵەتی ئیسالمی لە عێراق و شام «داعش» ،بە
هەموو جۆرێک «دەڕووخێت و بواری مانەوەی نەماوە» .ئێستا
لێپرسراوە حکومییەکان و ژەنەراڵەکان و رەخنەگرانی ویالیەتە
یەکگرتووەکانی ئەمریکا لە گفتوگۆدان دەربارەی ئەگەرەکانی
یەعقوب ئۆلیدۆرت
پاش شکستی داعش لە عێراق و سوریا ،هەروەک چۆن شێلگیرانە
خەریکی نووسین و تۆمارکردنی ژمارەی کوژراوانی ئەندامەکانی
رێکخراوی داعشن .بەپێی توێژینەوەیەکی تازە ،کە هەڵدانەوەیەکی میتۆدۆلۆژیی سەرەتایی
زیاتر لە  150باڵوکراوەی رێکخراوی داعشە ،کە بە زمانی عەرەبی باڵویانکردۆتەوە ،هەر
لە راگەیاندنی خەالفەتەکەیانەوە لە ناوەڕاستی ساڵی  ،2014کە نزیکەی  100کتێبی
تێدایە وەک پڕۆگرامی خوێندن کە پایزی ساڵی  2015باڵویانکردۆتەوە ،پێدەچێت داعش
وەک ئایدیا و بیرێکی بکوژ ،تا ماوەیەکی درێژ بمێنێتەوە ،تەنانەت هەتاوەکو دوای
وەدەرنانی رێکخراوەکە لە شاری «رەققە»ی سوریا.

بە دەربڕینێکی دیکە ،وێڕای ئەوەی ماوەی بەسەرچوونی
( )expiry dateرێکخراوی داعش وەک دەوڵەتێکی ئیسالمی.
دواج��ار هەر کۆتایی دێ��ت ،ب��ەاڵم رێکخراوەکە ب��ەردەوام
دەبێت لە هەناردەکردن و بەرهەمهێنانی ئیلهامی تیرۆر،
وەک ئایدیایەک کە ماک و لێکەوتەی کوشندە و ژەهراویی
هەیە ،مەبەستی نووسەر لەوەیە داعش پێش ئێکسپایەربوونی
وەک ئ��ەوەی دەبیرنێت ک��اری خۆی دەک��ات ،ب��ەاڵم دوای
ئێکسپایەربوونیشی ،وەک هەر خۆراکێکی بەسەرچوو ،وەک
ژەهرێکی و ماددەیەکی ژەهراوی کاری خۆی دەکات] .لە
واقیعدا ،سەرەڕای لەدەستدانی خاک و زەوییەکانی ژێردەستی،
پێدەچێت داع��ش لەپێناو ب��ەردەوام��ب��وون لە جبەخانە
فکرییەکەی خۆی کە بونیدیناوە ،دوور نییە پەنابەرێتە بەر
باڵوکردنەوەی نووسین و نامیلکەی جۆراوجۆر لە رێنامیی و
ئاڕاستەکردنی ئایینییدا ،کە هاوکاتە لەگەڵ روبەڕوبوونەوەی
بە گەورەترین شکست لە ماوەی چەند مانگی راب��ردوودا.

هەربۆیە ئایدیای خەالفەتی چ��اوەروان��ک�راو ،هۆکارە بۆ
بەردەوامبوونی هێرشەکانی خۆی ،تەنانەت ئەگەر هیچ
خەالفەتێکیش لە واقیعدا بوونی نەبێت.
داعش بە لەدەستدانی مۆڵگەکانی خۆی لە موسڵ و رەققە
کۆتایینایەت ،بەاڵم بەشبەشدەبێت بۆ لق و شانەی تیرۆریستی
ئاسۆیی .شانەکانی داعش دەتوانن لە ناوچە ناسەقامگیرەکان
ریزەکانی رێکخراوەکە رێکبخەنەوە ،وەک ئ��ەوەی پێشرت
وەها کارێک لە لیبیا روویداوە ،یاخود هەسنت بە وروژاندن
و دروستکردنی کێشە لەو ناوچانەی پێگەیەکی رەمزییان
هەیە ،وەک تورکیا و سعودیە .لەگەڵ ئەوەشدا ئەم لقانە
وەها خۆیان دەناسێنن لە مەیدانەکەدا کە زۆر لە رێکخراوی
داعش فەندەمێنتاڵرتن ،هەتاوەکو لە نێوەندی جیهادییەکاندا
پاڵپشتیی و ئاستێکیی جەماوەریی بۆخۆیان بەدەستبهێنن.
بەمجۆرەش رێکخراوی داعش جیاواز دەبێت لە گروپەکانی
سەر بە رێکخراوی داعش لە توانای ئەنجامدانی هێرشی
ژمارە ( )27-26کانونی یەکەمی 2016
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توندڕەوی دڕندەئاسا خۆری داعش بەرەو ئاوابوون دەبات

تاکەکەسییدا ،کە رێگەیەکی بازاڕگەرمیی ناوازەیە بۆ رێکخراوێک
و ئەم رێگەیەش لە رێگەی دروستکردنی کۆمەڵە بنکەیەکەوە
دروستدەبێت ،هەر تەنها پەیوەست بە توندوتیژییەوە نا ،بەڵکو
پەیوەست بە الیەنە هەرە دونیاییەکانی ناساندنی تایبەتی
رێکخراوەکە بۆ ئیسالم .بەم پێیەش سرتاتیژییەتی پشتپێبەسرتاوی
باوی داعش بۆ دروستکردنی دەوڵەتە خەالفەتەکەی توشی
ئاستەنگ دەبێت ،ب��ەاڵم سرتاتیژییە ت��ازەدام��ەزراوەک��ە بە
شێوەیەکی گەورەتر دیقەت دەخاتە سەر چۆنیەتی بەڕێوەبردنی
وێنەی خۆی و بازاڕگەرمیی بۆ ئەو وێنەیە.
لە هەمانکاتدا ،گروپە تیرۆریستییەکانی دەستە و تاقمی داعش
ژمارەیان زۆر دەبێت و کاردەکەن لەسەر کۆکردنەوەی الیەنگران
و شوێنکەوتووانی خۆیان لە خۆرئاوا و زۆرهەاڵتی ناوەڕاست
لەپێناو ئامادەکردنیان بۆ جێبەجێکردنی هێرش لە دەرەوە دژ
بە ئامانجە تائیفی و خۆرئاواییە دیاریکراوەکان .دڵخۆش دەبێت
و دەستخۆشیی لە هەر چاالکییەک دەکات کە بەپێی پڕەنسیپە
ئایدیا دیپلۆماتیك

فراوانە ئاڕاستەکراوەکەی رێکخراوی داعش ئەنجامبدرێت ،کە
بریتییە لە «مانەوە و فراوانبوون» .خۆڕاگریی لقە جیاجیاکانی
دەوڵەتی ئیسالمی و فراوانبوونی ،پەیوەستە بەو تاکانەی بوونەتە
پەڕگیر لە خۆرئاوا ،وەک باشرتین منوونە دەبنە گێڕەرەوەی رۆمانی
کوشنت لەبریی رێکخراوی داعش ،بە ئامانجی دروستکردنی
«خەالفەتی دووەم» لە هەر جێگەیەک کە تێکەڵەیەکی باشی
ناسەقامگیریی هەرێمیی و رۆحێکی رەمزیی -وەک سوریا ،یان
بگرە تورکیا و سعودیە ،لەژێر سایەی بارودۆخێکی لەباردا.
هەموو ئەوانە پرسیارێک دەوروژێنن :بۆچی ئایدیای خەالفەت
زۆر گرنگە بۆ رێکخراوی داعش و الیەنگرانی؟ وەک سەرەتایەک،
ئەوەی ئەم رێکخراوە بازاڕی بۆ گەرمدەکات هیچ پێشینەیەکی
نییە و گەلێک سنووردارە -کە ئەویش یەکخستنی دەوڵەتێکی
خەالفەتی سەلەفی (توندڕەوی سوننە) و تۆقێنەرو توندڕەو و
بکوژە .ئەم ئامانجە زۆر جیاوازە لەوەی کە رێکخراوی قاعیدە
پشتیپێدەبەستێت ،کە س��ەرەڕای ئ��ەوەی فۆکەسی لەسەر
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پێکهاتەیەکی سەلەفیی-جیهادییە ،بەاڵم لە بنەڕەتەوە هێرشکردنە
سەر خۆرئاوا و ئامانجە خۆرئاواییەکان ئامانجیەتی .پڕۆژە
هەرێمییەکانی رێکخراوی قاعدە لە یەمەن و سوریا جیاوازییەکی
ئەوتۆیان نییە لە سەپاندنی تەفسیراتە توند و حەرفییەکانی
ئیسالم ،لەبەر ئەوەی هیچ ئامانجێکی فراوانخوازییان نییە ،وەک
چۆن بانگەشەی خەالفەتیشیان نەکردووە .بۆ بەدیهێنانی ئەم
ئامانجەش ،رێکخراوی داعش هەوڵێکی زۆری خستۆتەگەڕ بۆ
دەستگرتن بە پاساوی هزرە ئایینییەکەی لە پێناو پارێزگاریکردن
لە هێزی راکێشانی خۆی بۆ بەسەربازیکردنی فەندەمێنتاڵە
مەزهەبییەکان (بێگومان ئەوانەش کە زۆرترین دیسپلینیان هەیە
بۆ کارکردن لەژێر ئااڵکەیدا).
چەمکی «خەالفەت»ی دەوڵەتی ئیسالمی ،جۆرێکی ناوازە و
کردارەکیی و چاالکە لە بەدیهێنانی ئامانجەکانیداو پڕۆگرامی
پەروەردەیی رێکخراوی داعش فۆکەس دەخاتە سەر دروستکردنی
«نەوەیەکی جیهادیی» .ئامانجیشی بریتییە لە مەشقدان بە
هەمووان ،هەر لە مندااڵنەوە بۆ پێگەیشتووان ،بۆئەوەی
هەموو بە یەک ئاست فێری لەبەرکردنی دەق و بیروباوەڕەکان
بنب ،ئەمە جگە لە شارەزایی لە کۆدە نهێنییەکانی کۆمپیوتەر و
بەکارهێنانی چەک ،هەموو ئەوانەش بە ناوی «خەالفەت لەسەر
رێبازی میتۆدی پێغەمبەرایەتی (نبوي)» وەک لە دروشمەکاندا
دەردەکەوێت.
باڵوکردنەوەی ئەم رێڕەوە ،لە ئێستادا و لەم قۆناغە راگوزەرەدا کە
شکستی لەسەر ئاستە هەرێمییەکە نزیکبۆتەوە ،لە هەر کاتێکی
دیکە زیاتر گرنگیی خۆی هەیە بۆ رێکخراوەکە .رێکخراوی
داعش بازاڕگەرمیی بۆ خۆبەشەهیددان و بەئامانجگرن پایتەختە
جیهانییەکان و تااڵنکردنی ناوەندە مەدنییەکان دەکات .بەاڵم
لەوانەیە گرنگرت لەوە ئەوەبێت کە ئەم رێکخراوە بەردەوام
دەبێت لە باڵوکردنەوەی نامیلکەکان دەربارەی رسوتە ئایینییەکان
و نووسین دەربارەی دامەزراوەی زانستە ئایینییەکانی سەدەکانی
ناوەڕاست .بەوەش داعش پارێزگاریی لە جبەخانە فکرییەکەی
خۆی دەک��ات ،کە بۆ مسۆگەرکردنی ئەو چەکە فکرییەی
الیەنگرانی پەیڕەوی دەکەن ،بونیادیناوە.
ئەگەر بروانین لە وێنەی سوریا و عێراق پاش کۆتاییهاتنی رێکخراوی
داعش ،دەبینین گرنگییەکی گەورە هەیە بۆ جێبەجێکردنی
سرتاتیژێکی «کاریگەر ،بەڵکو کاتیی» بۆ دوورخستنەوەی

داعش لە گۆڕەپانی شەڕەکە ،بەاڵم هەموو ئەمانە تەنها یەک
سوودیان هەیە ،ئەویش پەکخستنی سرتاتیژییەتی بەکارهێرناوی
رێکخراوی داعشە لەسەر زەمینەی واقیع .رووبەڕووبوونەوەی
ئەو سرتاتیژییە تازەپێگەیشتووە ،پێویستیی بە تێگەیشنت و
قۆستنەوەی هەڵمەتە تەرویجییەکەی و پەکخستنییەتی .بۆ
ئەنجامدانی ئەوەش هەر بە تەنها بەرپەرچدانەوەی (فیزیکیی)
داعش بەس نییە ،بەڵکو پێویستە دڕدۆنگی و نیگەرانی بۆ ئەو
رێکخراوە لە شوێنی مەبەست بخولقێرنێت.
دروستکردنی تەگەرە لە پەیامەکانی رێکخراوەکەدا ،هەر

شانەکانی داعش دەتوانن لە ناوچە ناسەقامگیرەکان
ریزەکانی رێکخراوەکە رێکبخەنەوە ،وەک ئەوەی
پێشتر وەها کارێک لە لیبیا رووی��داوە ،یاخود
هەستن بە وروژاندن و دروستکردنی کێشە لەو
ناوچانەی پێگەیەکی رەمزییان هەیە

بەتەنها پێویستی بە لێدان لە خودی پەیامەکە نییە ،بەڵکو
پێویستی بە لێدانە لەو میدیایانەی پەیامەکە باڵودەکەنەوە .تۆڕە
کۆمەاڵیەتییەکان و تۆڕی ئینتەرنێت بەگشتیی ،کە هەموویان
بوونەتە سنوورێک و ب��ەردەوام داعش کاری لەناودا دەکات،
بەم زووانەش گروپە جیهادییەکانی دیکە بەکاریدەهێنن ،بۆ
دروستکردنی هەڵمەتێکی بازاڕگەرمیی کە زۆرترین پەیوەندیی
بە بابەتەکەوە هەبێت .دەبێت بەشی زۆری هەوڵەکامنان
تەرخانبکەین بۆ دانانی سنوورێک بۆ رێکخراوی «داعشی
نوێ» ،ئەویش لەرێگەی دروستکردنی گومان لەسەر راستگۆیی
چۆنیەتیی گواستنەوەی پەیمەکان و الیەنی ئاڕاستەکار.
سهرچاوه:
ئینستیتیۆتی واشنتۆن بۆ لێكۆڵینهوه
/http://www.washingtoninstitute.org/ar
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داعش بزاڤی جیهادی هەموار کردۆتەوە .لە کاتێکدا کە
بزاڤی جیهادی کۆتاییهاتبوو .داعش توانی بە سوودوەرگرتن
لەو بۆشاییەی لە سوریا دروستببوو ،سەرلەنوێ جیهاد نوێ
بکاتەوە .لە ئێستا ب��ەدواوە جیهادییەکان لەو ناوچانەدا
جێگیر دەبن ،کە حکومەتەکانیان رووەو لەناوچوون دەچن.
پیتەر هارلینگ
جیهادیزم لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست بە هۆی الوازی چەند
حکومەتێکەوە رۆژگارێکی خۆش بەسەردەبات .لە ئێستادا بە هۆی بۆردومانە
ئاسمانییەکانەوە رۆژ دوای رۆژ زیاتر شارەکان کاول دەبن و پێکهاتەی کۆمەاڵیەتی
ئەو ناوچانە لێکهەڵدەوەشێنەوە .شارەکان لەسەر نەخشە نامێنن و ملیۆنان کەس
بە ناچاری زێدی خۆیان جێدێڵن.

نەبوونی پێویستییە سەرەتاییەکان ،مرۆڤ رووب��ەڕووی
نائومێدی دەکاتەوەو دەبێتە هۆی پەرەسەندی دروستبوونی
هێزە میلیشیاکان و ئەمەش زیان لە سوپای رێکخراوی
حکومەتەکان دەدات و ئەوەی بە سیستمی توندڕەوی
ناودەبرێت ،بەهێز دەکات .بەردەوام هێرشە سەربازییەکان
ئەنجام دەدرێن ،بێ ئەوەی باس لە گفتوگۆی سیاسی دوای
شەڕەکان یان ئاوەدانکردنەوەی دوای شەڕ بکرێت .بە
شێوەیەکی دژیەک ،بۆ ئەوەی باسی رێگەچارەی سیاسی
نەکرێت و بابەتە کۆمەاڵیەتی و ئابورییەکان پشتگوێ
بخرێن ،سود لە جیهادییەکان وەردەگیرێت .پێدەچێت
تا دۆخەکە خراپرت بێت ،پشتیوانی لە ئەکتەرە کلیلی و
کەسایەتییە دیارەکان زیاتر بێت.

گەڕانەوە بۆ دواوە
لەم کاتەدا جیهادییەکان بۆ چاکسازی لە خۆیاندا سود
لە بارودۆخەکە وەردەگرن .بۆ تێگەیشنت لە گۆڕانکارییە
گونجاوەکان لەگەڵ واقیعییەت و تێڕوانینەکان بۆ داهاتوو،
پێویستە بۆ سەردەمی جیهاد لە ئەفغانستان و بۆ سااڵنی
دەیەی  1980بگەڕێینەوە .لەو کاتەدا بە هۆی داگیرکردنی
ئەفغانستان لەالیەن یەکێتی سۆڤێتی جارانەوە ،ژمارەیەک
لە جەنگاوەرە بیانییەکان بە پشتیوانی چەند واڵتێکی
دەرەکی رەوانەی ئەفغانستان کران .دۆخی دوای یەکێتی
سۆڤێت لە ئەفغانستان یارمەتی گەشەی جیهادییەکانی
لە ژێر ناوی قاعیدەدا و بە هێرشە تیرۆریستییەکانی 11
سێپتەمبەری  2001گەیشتە ئەوپەڕی توندڕەوی خۆی.
دووەم قۆناغی گەڕانەوە بۆ زەمەنێکی کورتی رابوردووی
ژمارە ( )27-26کانونی یەکەمی 2016

248

دامەزراندنی خەالفەت بووە خەونێکی بزڕکاوی داعش

جیهادییەکان پەیوەندی بە واڵتە عەرەبییەکانەوە هەیە.
لە سااڵنی دەی��ەی 1990دا گروپی بچووکی جیهادی
دروستبوون و لە دەوری (عەرەب ئەفغان)ـەکان کۆبوونەوە
و گەشەیان کرد و لە رێگەی توانا مەزهەبی و ئەزمونە
سەربازییەکانیانەوە خۆشەویستی هاواڵتیانیان بەدەستهێنا.
ئەوان لە گەڕانەوەیاندا بۆ واڵتانی خۆیان کەوتنە دژایەتی
دەسەاڵتدارە دیکتاتۆرەکانی واڵتەکانیان .ئەوان لە میرس و
جەزائیر توانیان هەندێک پێشکەون ،بەاڵم بە هۆی شکستی
توندییانەوە ت��ەواو الواز ب��وون .تەریب بەو روواداوان��ە
سیستمی دوای یەکێتی سۆڤێت لە ئەفغانستان بووە هۆی
گەشەسەندنی جیهادیزم ،کە بە قاعیدە نارسا و ئوسامە بن
الدن دایمەزراند.
قۆناغی سێیەمی جیهادیگەری بە رووخاندنی حکومەتی
عێراقی لە ساڵی 2003دا دەستیپێکرد .روخاندنی حکومەتێکی
الواز لە واڵتێکی وێران بە هۆی شەڕە یەک لە دوای یەکەکان

ئایدیا دیپلۆماتیك

و گەمارۆ ئابورییەکانەوە ،یەکەم بۆشایی بۆ جیهادییەکان
دروستکرد .سەرەتا کەسایەتییە دیارەکانیان لە (عەرەب
ئەفغانەکان) بوون ،بەاڵم بە هۆی کارە مەترسیدارەکانیان
خۆیان لەناو برد .لە سەرەتادا توانیان ژمارەیەک لە چەکدارە
بیانییەکان کە موسوڵامن بوون کێش بکەن و لە هێرشە
خۆکوژییەکاندا بەکاریان بێنن ،ئەمەش بووە هۆی نائومێدی
ئەو کەسانەی بە دوای سەرکێشیدا دەگەڕان .لەگەڵ ئەوەشدا
دوورکەوتنەوە لە جیهاد دژی ئەمەریکا کە بن الدن داوای
کردبوو ،هەروەها رووکردنە دژایەتی شیعەکان ،کە رەگ و
ریشەی کۆنیان لە عێراقدا هەبوو ،جیهادییەکانی رووبەڕووی
دوژمنێکی گەورە کردەوە.
دۆخی سوریا
لەدایکبوونەوەی جیهادییەکان لە عێراق و سوریا ،لە کۆمەڵێک
هۆکاری جیاجیاوە سەرچاوە دەگرێت ،بەاڵم سوریا لە عێراق

249

جیاواز بوو ،ئەو بزوتنەوە جەماوەرییەی دژی ئەسەد راپەڕی،
بزوتنەوەیەکی جیهادی بەهێز هەبوو .جیهادییەکانیش
پەندیان لە شکستەکانیان لە عێراق وەرگرتبوو .بەخێرایی
کەوتنە پاکتاوکردنی ركابەرە سوننەکانیان و لە هەمانکاتیشدا
تیشکیان خستە سەر راکێشانی دانیشتوانی ئەو ناوچانەی
دەستیان بەسەردا گرتبوو .بێجگە لە ئەمە بوونی هەمەالیەنەی
میلیشیاکان و لەدەستدانی متامنە بە حکومەت ،کاری
جیهادییەکانی ئاسانرت ک��رد .لە کۆتاییشدا بزوتنەوەی
جیهادیگەری بە تاوانە جۆراوجۆرەکانی کەوتە وێرانکردنی
خۆی .هەروەها گۆڕانی هەلومەرجی ژیانی خۆبەخشە
بێگانەکان ،کە سەرەتا بە ئاسانی دەیانتوانی خۆیان بگەیەننە
سوریا و سەرەتا وێنەی خۆیان لەناو جیهادییەکاندا لە تۆڕە
کۆمەاڵیەتییەکان باڵودەکردەوە و دەیانتوانی پەیوەندی
بە خێزانەکانیانەوە لە واڵتانی خۆیان بکەن و ئومێدەوار
بن بتوانن ئەوانیش رابکێشن بۆ الی خۆیان ،بەاڵم کەمی
ئەزمونی سەربازی و الوازی باوەڕی مەزهەبیان ئەوانی بەرەو
کاری تر برد .ئەوان لە فەزایەکدا دەجواڵن ،کە توانای نواندنی
توندوتیژی بێسنور هەبوو ،بەشێوەیەک کە تەقەکردن لە
خوێندنگەکانی ئەمەریکا هاوتای بزووتنەوە جیهادییەکان
بوو.
ئەگەر یەکێک بیەوێت جیهادییەکان بناسێت ،هەڵەیەکی
گەورە دەکات ،کە لە دوورەوە لێیان بڕوانێت و شیکاریان
بۆ بکات و هەوڵ بدات شیکارێکی لۆژیکی لەسەر بنەمای
پرۆژەکانی رابوردوو بدۆزێتەوە .کاتێک داعش بە بەرهەمی
مێشکی چەند بەعسییەکی رژێمی بەعسی روخ��اوی
عێراق دادەنرێت ،زیاتر لە پێویستی خێرا بۆ دۆزینەوەی
ئارامکەرەوەیەک سەرچاوە دەگرێت و وەاڵمی باسەکە نییە.
رێکخراوێکی ستوونی
داع��ش جواڵنەوەیەکی نوێی دروستکردووە و بێگومان
کاریگەری لەسەر جیهادییەکان دەبێت و لە شێوەیەکی
گەورەتردا هەمواری دەکاتەوە .لەگەڵ ئەوەی پێدەچێت
گەمارۆدانیان و هێشتنەوەیان لە عێراق و سوریا ئاسان بێت،

بەاڵم بەوشێوەیە نییە .داعش جواڵنەوەیەکی نوێی هێناوەتە
بوون و کاریگەری لەسەر بزوتنەوە جیهادییەکان دەبێت
و گەورەتریان دەکات .لە گرنگرتین ئەو مۆدێالنەی داعش
دایهێناوە دەتوانرێت ،ئاماژە بە ئەمانە بکرێت :داعش کەمرت
لە هەر بزوتنەوەیکی جیهادی تر لەوانە قاعیدە پێکهاتەیەکی
هەڕەمی هەیە و دەسەاڵتەکان ستونین .ئەبوبەکر بەغدادی
بە پێشڕەو دادەنرێت و پێدەچێت بە نیاز بێت بۆچوونێکی
عەقیدەتی روون بسەپێنێت .بەغدادی بە پێچەوانەی رابەرە
مەزهەبییەکانی پێشووەوە لە کۆت و بەندی مەزهەبیدا
نییە .بەغدادی بە بێالیەنی و کەم تا زۆرێک هەماهەنگ و

هۆکارێکی تری پێکهاتنی پێکهاتەی سیاسی
ناوچەکە (دەوڵ��ەت – نەتەوە) دروستکراوەکان
لەسەر بنەمای خزمەتی ئاسایشی دیکتاتۆرەکان و
ژێرخانە تاکگەراکانە ،کە لە ئێستادا هەڵوەشاون،
یان پێویستە رووبەڕووی گرفتە گەورەکان ببنەوە

وتەی کەم و پۆشاکەکەی گوایە دەیەوێت بەرجەستەکەری
خەلیفەیەک بێت ،کە لە کەلتوری عەرەبیدا هاتووەتە دەرەوە
و ئیرادە و دەسەاڵتی خۆی دەسەپێنێت.
لەژێر خەالفەتی بەغدادیدا هەستدەکرێت ،کە بەرپرسەکان
سەربەخۆی جێسەرنجیان هەیە و لە هەمانکاتیشدا
هەماهەنگیان هەیە .پێدەچێت ئەمە لەو گۆڕانکاریانەوە
سەرچاوە بگرێت ،کە بە سودوەرگرتن لە ئامرازەکانی
پەیوەندی کردنی مۆدێرن ئەنجام بدرێت .لەگەڵ بانگەشەی
زۆری ئیسالمی و بێبەزەیی بوون ،داعش لەم لۆژیکەوە
خاوەنی تایبەمتەندی خۆیەتی و زیاتر لە هەر شتێک نەبوونی
ئایدۆلۆژیا دەبیرنێت .داعش چەمکی (حکومەتی ئیسالمی)
لەسەر بنەمای نادیار و شاراوە ،کە کردەیی نییە و لەسەر
بنەمای سەردەمی ئەفسانەیی ئیسالمە بەکارهێناوە .ناوەکەی
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پێکهاتەیەکە لە عێراق و شام و بە ئاشکرا هەوڵدەدات لەو
ناوچانەی بنیاتێکی الواز هەیە ,جێ پێی خۆی قایم بکات،
نەک سەرزەوییەکی دیار و سنورێکی دیاریکراو دیاریبکات.
ئەمەش دەبێتە هۆی ئەوەی داعش بەرامبەر دوژمنەکانی
سەخترت دەرکەوێت .داعش توانای گۆڕانی هەیە و ئەمەش
ئەو هێزەی پێدەبەخشێت ،کە نوێنەرایەتی واقیعییەتە
جۆراوجۆرەکان لە دیدی کەسە جیاجیاکانەوە بکات .داعش
خوازیاری پشتیوانی زۆرینەی خەڵکە .بەپێچەوانەی رەفتارە
نادیارەکان و بەپێچەوانەی یاسا و دادپەروەری ،کە پێشینەکان
لێی بەرپرسیار بوون ،داعش بە ئاشکرا ئەوەی دەیەوێت
رایدەگەیەنێت.
بوونی الیەنگری لەالیەن الوان��ی ئیندەنوسیەوە بۆ
رێكخراوی دەوڵەتی ئیسالمی لەعێراق و شام سەرەڕای
نەچوونی هەندێكیان بۆ سوریا یان عێراق لەوانەش
ئامان عبدالرحمن كە ئێستا بەتۆمەتگەلێكی پەیوەست
بە تیرۆرەوە زیندانیكراوە

لەدەستانی سەرخان
تواناکانی داعش زیاتر لەوەی لە تایبەمتەندییە خودییەکانیدا
بن ،لە چوارچێوەی ئەو شوێنەدایە ،کە تێیدا دەژی .رۆژهەاڵتی
نزیک قوربانی گۆڕانکارییە قوڵەکانە ،کە بەشێک لەوانە
بەهۆی لەدەستچوونی سەرخانەکانەوەیە .تێڕوانینی سرتاتیژی
لە ناوچەیەک کە لە رووی مێژووییەوە باش یان خراپ ،زیاتر
لەسەر بنەمای دەستوەردانە دەرەکییەکان دروستبووە،
لە گۆڕاندایە ،سیاسەتی ئەمەریکا منونەیەکی رێکخراوی
نییە ،هاوسێ ئەوروپاییەکان رێگەیان لێ بزر بووە ،روسیا
وەک داگیرکەر هاتووەتە مەیدانەکەوە ،بابەتی فەلەسەتین
پشتگوێ خراوە ،دەسەاڵتی ئێران زیاتر بووە و پایتەختە
گەورە عەرەبییەکان توانای دیاریکردنی چارەنوسی خۆیان
نییە .تێکڕای ئەمانە نیشانەکانی لەدەستچوونی سەرخانن.
بۆ یەکەمجار بزوتنەوەی جیهادی لەسەر بنەمای هەوڵدان
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بۆ گۆڕینی کۆمەڵگە بە پێی بەرنامەیەک ،کە لە سەرەوە
دانراوە کار ناکات ،بەڵکو خۆی بەرهەمی گۆڕانکارییە قوڵە
کۆمەاڵیەتی – ئابوری و سیاسییەکانی ناوچەکەیە.
هۆکارێکی ت��ری پێکهاتنی پێکهاتەی سیاسی ناوچەکە
(دەوڵەت – نەتەوە) دروستکراوەکان لەسەر بنەمای خزمەتی
ئاسایشی دیکتاتۆرەکان و ژێرخانە تاکگەراکانە ،کە لە ئێستادا
هەڵوەشاون ،یان پێویستە رووب��ەڕووی گرفتە گەورەکان
ببنەوە .فۆڕمەکانی نەتەوەگەرای حکومەت ئێستا لە ئاستی
(ناکۆکی دروست بکە و حوکم بکە) کورتکراوەتەوە .رژێمە
هەنوکەییەکان هەر جۆرێک بەرزەفڕییان رەها کردووە و بۆ
مەرشوعییەتی خۆیان لە بەشەڕدانی نەیارانی ناوخۆ و سوود
وەرگرتن لە ترس لە هەڵوەشانێکی هەمەالیەنەدا دەگەڕێن.
لەم کاتەدا نوخبە سیاسی و ئابورییە گەندەڵەکان ،کە سامانی
زۆریان لە رێگەی پەکخستنی حکومەتەوە بەدەستهێناوە،
بەرامبەر خراپبوونی خزمەتگوزارییە بنچینەییەکان بێ
هەڵوێسنت ،ئەمەش کاریگەری خراپی لەسەر پ��ەروەردە و
تەندروستی و دادوەری و هیرت هەیە.
پێناچێت پێکهاتە پ��ان -نەتەوەییەکان رێگەچارەیەکی
جێگرەوە پێشکەش بکەن ،چونکە بە لەبەرچاوگرتنی
لەتلەتبوونی چوارچێوەی مەرجەعی کۆمەاڵیەتی و خێڵەکی
و خاوەن پیشەکان و شارنشینەکان ،ئەمە مەحاڵە .تەنانەت
پێکهاتەی خێزانیش لێکهەڵوەشاوە ،باوانەکان ئیرت ناتوانن ببنە
سەرمەشقی منداڵەکانیان ،منداڵەکان ناتوانن هاوسەرگیری
بکەن ،ئامرازەکانی یەکگرتوویی سواون و پێویستییەکان
ب��ەردەوام زیاتر دەبن ،بەم پێیە رێگەچارەیەکی جێگرەوە
نابیرنێت .پووچگەرایی گەنجانی عێراق ،واڵتێک کە بەهۆی
شەڕە بەردەوامەکان ،گەمارۆ نێودەوڵەتییەکانی دەیەی
 ،1990شکستی رژێمە دەسەاڵتدارەکانی عێراق پێویستە وهك
هۆشدارییەک بێت .بەو رێژەیەی بزوێنەرەکان سەرخانەکان
لەناودەبەن ،سەرنجدان لەوەی بۆشاییەکان پڕدەکاتەوە،
گرنگە .فۆڕمی نوێی رابەرایەتی ،رێکخسنت و بەڕێوەبردن و
تەنانەت خوێندنەوەی سەرەتایی و گۆڕاو دەردەکەون ،کە
داعش منونەکەیەتی ،ئەمە لە خۆیدا گۆڕانێکی رادیکاڵە.
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چەکدارە بیانییەکانی ناو داعش بۆ مەرامی تایبەتی پەیوەندییان پێوەکردوە

سودوەرگرتن لە کاردانەوە بێ بیرکردنەوەکانی دوژمن
بەشێک لە تواناکانی داعش لە دۆزینەوەی کاردانەوەی
بێ بیرکردنەوەی دوژمنەکانییەوە سەرچاوە دەگرێت .بۆ
بەدەستهێنانی ئەمە داعش سود لە منایشکردنی دیمەنە
نائاساییەکانی توندوتیژی وەردەگرێت .داعش ،کە بەرهەمی
ئاڵۆزییەکانی جیهانی عەرەبی و رۆژئ��اوای��ە ،ئ��ەوەی بۆ
دەرکەوتووە ،کە چۆن سود لە نائارامی و ناکۆکییەکانی
ئێمە وەرگرێت .لە جیهانێکی بە جیهانیبوودا و بە بوونی
تەکنەلۆژیا پێشکەوتوو ،داعش سودێکی زۆر لە شەڕی
راگەیاندنەکان وەردەگرێت و سەرنجی هەمووان بۆ الی
خۆی رادەکێشێت .دەتوانرێت گەورەترین سەرکەوتنی
داعش راکێشانی دوژمنانە بۆ (شەڕی ئایینی) ،کە بێجگە لە
خۆی کەس پارێزراو نابێت .لەکاتێکدا کە دەوڵەتانی رۆژئاوا
هەوڵدەدەن رێ لێبزربوونی خۆیان بە هێرشە ئاسامنییەکانیان
بۆ سەر داعش بشارنەوە ،رژێمەکانی سوریا ،روسیا ،ئێران و
زۆربەی واڵتەکانی تر ،کە پەیوەندییان بەو دۆخەوە هەیە ،کە
لە عێراق و سوریا روودەدات ،هەوڵدەدەن لە بەرژەوەندی
خۆیان سود لە جیهادییەکان وەرگرن .بەم شێوەیە کۆمەڵێک

ئەندامی تێکەڵ و پێکەڵ بە شێوەیەکی ناڕەسمی بۆ
لەناوبردنی ئەوەی لە راستیدا بێجگە لە میلیشیایەک نییە،
لە هاوپەیامنێتییەکدا کۆکراونەتەوە .ئەم زلهێزە رۆژئاوایی،
روسی ،عەرەب و ئێرانییانە ،کە هەموویان داعش بە دوژمنی
سەرەکی خۆیان دەزانن ،کاولکارییەکی زۆریان لە عێراق
و سوریا دروستکردووە و لەبەرامبەریشدا دەستکەوێکی
ئەوتۆیان بەدەست نەهێناوە.
لەگەڵ ئەوەشدا لە هەر پێچێکی ئەم یاری مار و پەیژەیەدا،
ئەم ئەکتەرە نێودەوڵەتییانە هۆکارێک لە داعشدا دەدۆزنەوە
بۆ ئەوەی درێژە بە کاولکارییەکانیان بدەن .داعشیش بە
نۆبەی خۆی بە رەفتارە زیانبارەکانی یارمەتیان دەدات و بە
شێوەیەکی منونەییرت لە مۆزەخانەی تۆقاندنی خۆی منایش
دەکات و دەبێتە هۆی ئەوەی شکستەکانی خۆی بشارێتەوە،
یان لەبیر بکات.
سهرچاوه :لۆمۆند دیپلۆماتیک
https://ir.mondediplo.com/
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ساڵی  1928بۆ یەكەمینجار (حەسەن بەننا) لەگەڵ كۆمەڵێك
لە هاوبیرانی ،بزوتنەوەی ئیخوان ــ یان دامەزراند ،بۆ
ئەوەی ببێتە یەكەم گوزراشتی سیاسی بۆ ئەو ئیسالمیانەی
دەیانەوێت كار بە سیستمێكی نوێی سیاسی بكەن .تا
شاناز هیرانی
سەرەتای حەفتاكانیش ئیخوان تاكە رێكخستنی ئیسالمی بوو
لە ناوچەكە .پاشان چەند بزوتنەوەیەكی تر سەریانهەڵدا،
كە جیاوازبوون لە ئیخوان موسلمین .هەندێكییان بەتوندی دژی ئەوان بوون،
هەندێكیشیان سودیان لە ئەزمونی رێكخستنەكانی ئەوان وەرگرت .بەمەش
ێ لە كۆمارە تازە دروست بووەكان لە نوخبەی
دەستەی فەرمانڕەوایەتیكردنی نو 
بۆرژوازی بچوك بوونە (بورژوازی بیروکراتی)و لە دوژمنایەتیكرنی ئیمپریالیزمی
جیهانیەوە بۆ بەرژەوەندیو هاریكاری یەكتر گۆڕان.

ئیسالمییەكان چەندین ناویان لە درێژبوونەوەی رەوتەكانیان
ناوە( ،سەحوەی ئیسالمی) و (گەڕانەوە بۆ ئوسوڵیەت) و....
تاد ،بەاڵم لە ناوەڕۆكدا چەواشەكاری و سەرلێشواندنێكی
زۆری تێدایە و هەر یەكەش بە ئایدیۆلۆژیای جیاو بەپێی
بەرژەوەندی خۆی سود لە شیكردنەوەی واقیعی سیاسی
ن��وێ وەردەگ��رێ��ت .هەوڵیش دەدەن بەسەر خەڵكدا
جێبەجێی بكەن ئەویش بە قۆرخكردنی رابردوویان و
بانگەشەكردن بۆ پیرۆزییەكان .ئامانجیشیان لەو كارە،
گواستنەوەی كردەوەی ئیسالمی بوو لە سنورە (رۆشنبیری
ــ ئاینیەكان) بۆ مانایەكی سیاسیو ملمالنـێكردن لەسەر
دەسەاڵت .هەروەها ناچاركردنی هێزی مەعنەوی ئیسالمی
بۆ خزمەتكردنی وێنای خۆیان بۆ سیستمی سیاسی و
كۆمەاڵیەتی.

بۆ منوونە :سەركەوتنی شۆڕشی ئیسالمی لە ئێران لە كۆتایی
حەفتاكان ،وایكرد رەوتی بزوتنەوەی ئیسالمی بگاتە لوتكە،
ئەو هەڵسانەوەشی كۆمەڵێك فاكتەری خۆی هەبوو،
دیارتریشیان گۆڕانكاریە ریشەییەكانی سەرتاپای بونیەی
سیاسی ،كۆمەاڵیەتی ،ئابوریو فیكری گرتبۆوە ئەو كاتە .بە
تایبەتیش لە واڵتانی عەرەبی .چونكە كاتێك کە خومەینی
گەیشتە دەرگاكانی تاران ،گەالنی عەرەبی لە دۆخێكی
بێ ئومێدی دا دەژی��ان لە بەرامبەر سەركردە چەپڕەو
و علامنییەكان .رەوت��ی قەومی سەربەخۆیی شكستی
هێنابوو .ئەمەش بەڕوونی ل��ەدوا ساتەكانی سەدەی
بیستەم بەدیاركەوتبوو ،بۆیە هەلەكە لەباربوو بۆ هێزە
ئیسالمیەكان ،تا سەرلەنوێ بە دیاربكەونەوە بە پشتیوانی
واڵتانی نەوت .تەنانەت بەهێزتریش هاتنەوە گۆڕەپانەكە.
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هاوكات چەند رەوتێكی جیهادی ئیسالمی توندڕەویش
بەدیاركەوتنو تەبەنای دامەزراندنی دەوڵەتی ئیسالمی بە
دروشمی (تەنیا ئیسالم چارەسەرە) دەكرد .بە تێپەڕبوونی
كاتیش ،ئ��ەو رەوت��ان��ە سەركەوتوبوون لە خرۆشاندنو
كەمەندكێشكردنی جەماوەر لە بەرژەوەندی خۆیان .پێشهاتە
ئیقلیمی و نێودەوڵەتییەكانیش زیاتر كارەكەی ئاسانرتو
خێراتركرد .بەمەش توانیان بێنە ناو گەمەی دیموكراسی و
دەستبەرداری هەندێك لە ئایدیۆلۆژیان بن لەپێناو مەرامە
سیاسییەكانی خۆیان بە ن��اوی (لە پێناوی بەرژەوەندی
قەومی) .زۆربەیان گۆڕانكارییان كرد لە بەرنامەو ناونیشانی
خۆیان و چەمك و شێوازی كاركردنیان گۆڕی ،بۆیە توانیان
خەباتی ژنان بۆ روبەڕوبوونەوەی بەرنامەی ئیسالمی
سیاسی .خەباتێكی دوروودرێ��ژی دەوێتو پێویستی بە
پشویەكی قوڵە ،چونكە دۆخەكە هەمیشە لە گۆڕاندا
دەبێت بە هۆی هەڵبەزین و دابەزینی ئەو هێزە ئیسالمیانە

رووبەرێكی فراوانرت لە مەیدانی كاری سیاسی داگیر بكەن
و خۆیان لە چەندین ناوچەو دەوڵەتدا قایم بكەن .ئەمەش
بە ڕوونی لە شۆرشەكانی بەهاری عەرەبی رەنگی دایەوە،
كاتێك كە ئیسالمییەكان دەستیان بەسەر پەرلەمانەكانی ئەو
واڵتانە داگرت ،بێئەوەی بەشدارییەكی كارایان هەبوبێت لە
بەرپابونی ئەو شۆڕشانەدا.
ژن و ئیسالمی سیاسی
راستییەكی رەها الی كەسی باوەڕدار هەیە ،ئەویش تەنیا
بیركردنەوە لە خودی خۆیهتی ،کە وایكردووە كەسی ئیسالمی
هەمیشە لە ملمالنـێیەكی فاشیانەدا بێت لەگەڵ خۆی .لێرەدا
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دەبینین چۆن لەژێر سایەی حوكمێكی تۆتالیتاری زۆربەی
كەمە نەتەوە و رەگەزەكان روب��ەڕوی دۆخێك لە وەالنان
دەبنەوە لە ڕووی رۆشنبیری و ئاینیهوه .ئەمەش بەهۆی
هاتنە پێشەوەی رەوتە ئیسالمیەكان لەسەر شانۆی سیاسی
نوێدا .ئەو هێزانە ژنیان بەدەرچەیەكی سەرەكی داناوە بۆ
كۆنتڕۆڵكردنی كۆمەڵگەكان و ئاڕاستەكردنیان بەپێی ئەو
چەمكە ئیسالمیانەی پەیڕەوی دەكە ن و بەگوێرەی تێڕوانینیان
بۆ ژیانو دنیا( .ژن لەناو ئیسالم بە بەرزی سەیر دەكرێت)،
هەمیشە رستەیەكی قێزەونی سەركردە ئیسالمییەكانە.
بارودۆخی ژنان لەژێر سایەی ئەو كۆمەڵگە ئیسالمیانەی
تێیدا دەژین .یەكجار زۆر خراپ و دژوارە .بەهۆی سەپاندنی
یاساكان بەسەریدا ،هەر لە پۆشینی حیجابو رەجمكردن بە
بەرد تا مرد ن و بەزۆر هاوسەرگیری كردن...تاد .ئەو جیاكارییە
رەگەزییە وایكردووە ژن الی ئیسالمیەكان بە هاواڵتییەكی
پلە سـێ سەیر بكرێت .رەوتی ئیسالمی سیاسیی ،رەوتێكی
دواكەوتووە و هەوڵدەدات یاساو بیروباوەڕەكانی بەسەر
واڵتو رەوتەكانی تر بسەپێنێتو ژنانیش تەنیا بۆ مەرامی
سیاسیو لەژێر هەژمونی خۆیان بەكار بهێنن.
ه��ەر كەسێك چاوێك بخشێنیت بە م��ێ��ژووی ئیسالمی
سیاسی و چۆنیەتی مامەڵەكردنی لەگەڵ ژن ،دەبینێت
چۆن تووشی نائومێدی دەبێت بەهۆی بەكەم سەیركردنی
ژنان و بەكارهێنانی تەنیا بۆ ملكەچ كردنی كۆمەڵگەكان
بووە .بەهەند وەرنەگرتنی رۆڵی ژنان و الدانیان لەهەر
دەستكەوتێكی سیاسی .دیارە لە واڵتانی عەرەبیش لە هەموو
شوێنێك زیاتر رێژەی ژنان لەناو پەرلەمانەكان كەمە ،لەگەڵ
هاتنی ئیسالمی سیاسیش كەمرتیش بۆتەوە .چونكە لە5.6%
رێژەی ژنانە لەناو پەرلەمانەكانی واڵتانی عەرەب ،بە بەراورد
لەگەڵ پەرلەمانەكانی ئەوروپا كە دەگاتە  .31%تەنانەت
لەنێو هەندێك واڵتانی عەرەبی ژن بوونی هەر نییە لەناو
پەرلەمان .لە میرس لە كۆی  498ئەندام تەنیا 12یان ژنن.
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دیارە خەباتی ژنان بۆ رووبەڕووبوونەوەی بەرنامەی ئیسالمی
سیاسی .خەباتێكی دوروودرێ���ژی دەوێ �تو پێویستی بە
پشویەكی قوڵە ،چونكە دۆخەكە هەمیشە لە گۆڕاندا دەبێت
بە هۆی هەڵبەزین و دابەزینی ئەو هێزە ئیسالمیانە لەسەر
شانۆی سیاسی .ب��ەردەوام ل��ەڕووی شێوەو پێكهاتنیانەوە
گۆڕانكاریان بەسەردا دێت ،بەاڵم تەنیا یەك خاڵ هەموو
ئەو مێژووانە بەیەكەوە دەبەستێتەوە :ئەویش هەڵوێستی
ئیسالمی سیاسیە بەرامبەر بەژن .بۆیە تا ملمالنێكان لەسەر
ناوەندی دەسەاڵت جەنگی سەرەكی ئەو هێزانە بێت .ئەوا
بێگومان جەنگیشە دژی ژنان.
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